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Polští hasiči

Ocenění práce
dobrovolných
hasičů

v boji s covidem-19

Dobrovolní hasiči v Polsku
mají, stejně jako u nás, důležitou
funkci při zvládání koronavirové
pandemie. I proto je důležité, aby
měli k dispozici správné vybavení i osobní ochranné pomůcky. V říjnu putovalo k hasičům
v Západopomořanském vojvodství (u pobřeží Baltského moře,
administrativní centrum Štětín)
vybavení za dva miliony zlotých.
Jedná se o kombinézy, rukavice,
brýle, stany, generátory energie,
dezinfekční sestavy apod. Nákup
potřebného vybavení byl spolufinancován z prostředků EU. Nové
materiální vybavení poputuje
k dobrovolným hasičům v těchto
k rajích: Szczecin, Białogard,
Choszczno, Drawsko Pomorskie,
Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Kamień Pomorski, Koszalin, Myślibórz, policie,
Pyrzyce, Sławno, Stargard, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście,
Wałcz, Łobez.Celkem se bude
jednat o 192 jednotek. Za distribuci vybavení bude odpovědná
Zemská pobočka Svazu dobrovolných hasičských sborů Polské
republiky – Západopomořanského
vojvodství.

Devítičlenná odborná porota rozhodla o ocenění 25
jednotek a 25 sborů dobrovolných hasičů z celé České
republiky, za profesionální
provedení zásahu a preventivní a výchovnou činnost.
Ocenění jejich práce proběhlo v rámci jubilejního 10. ročníku ankety Dobrovolní hasiči
roku.

podle zahraničního tisku
zpracoval Mirek Brát

Automobily bohužel koronavirovou pandemii nerespektují... a stále hoří. Foto: mf

Na takové hasiče Oslava výročí 165 let od založení
může být obec hrdá hasičského sboru v Petřvaldě
Hasičský sbor ve Třech Sekerách na okrese Cheb má tradici již
od roku 1892, ale jak je uvedeno
v kronice, samotné sdružení fungovalo již o 40 let dříve coby německý
hasičský sbor. V roce 1992, kdy
hasiči oslavili 100 let založení,
byla dostavěna hasičská zbrojnice.
Další zajímavostí je, že Tři Sekery
patří z části Tachovu a z části
Kynžvartu, proto Tachovská část
hasičstva v roce 2018 oslavila 140
let od svého založení. Tehdy to byla
veliká slavnost, protože jednotka
dostala zásahové vozidlo Liaz
Karosa CAS 24/2500/200-S2Z,
která dostala jméno Betty. Patřila
do té doby hasičům v Mnichově.
O rok později obecní úřad zažádal
o dotaci MV-GŘ HZS ČR o nový
dopravní automobil s nákladním
přívěsným vozíkem. Dotace byla
schválena a na jaře letošního roku
mohli hasiči přivítat nový dopravní
automobil Ford Transit Custom.

First Responder
„Jsme jednotka kategorie JPO
III a provádíme zásahy v okolí

Mariánských Lázní. Kromě klasické činnosti, jako je likvidace
požárů, odstraňování spadlých
stromů, odchyt obtížného hmyzu,
jsme zařazeni jako First Responder.
Pro tento účel nám obec pořídila
přístroj AED Lifepak 1000. Samozřejmostí jsou roční školení, které
nám zajišťuje Zdravotní záchranná
služba Karlovarského kraje. Pomoc
není jen výsadou jednotky. Ochotně pomáháme obci a jejímu vedení,
spolupráce je bezproblémová. Při
nejrůznějších činnostech pomáhají nejen členové jednotky, ale
například také naše hasičky,“ uvedl
velitel jednotky Josef Rozsíval.

Složitý rok 2020
Jak současně připomněl, letošní
rok je specifický. Covid - 19 všechno
změnil. Hasiči ze Tří Seker byli nuceni odložit výcvik a školení s HZS
Karlovarského kraje. Místo toho ve
svém volnu roznášeli prostředky
proti šíření pandemie, látkové roušky a desinfekci.

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

(dokončení na straně 5)

Dne 19. září 2020 proběhla v rámci Dne tradic, pořádaného
městem Petřvald, také oslava 165 let od založení petřvaldského hasičského sboru.

Hasičské prapory
Na zahájení těchto oslav byly
hodinu po poledni v místním kostele sv. Jindřicha požehnány pozvané
hasičské prapory okrsku Orlová.
Konkrétně se jednalo o prapory
SDH Rychvald, SDH Orlová-Město, SDH Orlová-Poruba, SDH
Doubrava a SDH Petřvald-Březiny.
Dále zde byly prapory spřáteleného SDH Dolní Benešov, našeho
družebního sboru OSP Jasienica
z Polska, čerstvě vysvěcený prapor OSH Karviná. „Civilní“ sféru
zastupoval prapor města Petřvaldu.
Následně se šlo za doprovodu dechové hudby v průvodu k soše sv.
Floriána, kdy v čele tohoto průvodu
šli nejmenší členové našeho sboru
s českou vlajkou. K soše sv. Floriána, patrona hasičů, byla položena
kytice, proběhl krátký děkovný
proslov starosty sboru. Prapory
byly slavnostně dekorovány pa-

mětní stuhou. Zástupci jednotlivých sborů obdrželi také pamětní
listy a pamětní medaile. Prapor

Neznámá látka!
Kam s ní?

...informace najdete na straně 8

90820–00906 Pardubice

Na řadu tak přišla veřejnost,
která svým hlasování rozhodla
o výsledném pořadí všech oceněných. Finalisté na prvních třech
místech k ocenění díky partnerům
Ankety obdrží finanční a věcné
dary v celkové hodnotě přesahující
2,3 milionu korun. Hlasovat bylo
možné do 20. 10. 2020 Hlavním
cílem ankety Dobrovolní hasiči
roku je najít, ocenit a finančně
i věcně podpořit dobrovolnickou
činnost hasičů i v těch nejmenších
obcích a současně veřejnosti ukázat důležitost jejich zapojení mezi
složky integrovaného záchranného
systému a nepostradatelnost při poskytování odborné a rychlé pomoci
v případě ohrožení a nouze.
Oceňování dobrovolných hasičů probíhá pod záštitou ministra
vnitra Jana Hamáčka, ministryně
financí JUDr. Aleny Schillerové,
Ph.D., ministra zemědělství Ing.
Miroslava Tomana, CSc. a generálního ředitele HZS ČR genpor.
Ing. Drahoslava Ryby.
Finanční dary a záchranářskou
techniku v celkové hodnotě více
než 2.350.000 Kč obdrží oceňovaní finalisté na prvních třech
místech díky partnerům Ankety,
kterými jsou: společnosti GasNet,
generální partner, hlavní partneři,
společnosti Net4Gas, Lesy ČR,
Skupina ČEZ, Ford Motor Company a společnost DCom. Partnerskou strukturu rozšiřují společnosti E.ON Česká republika,
ČEPS, GINA Software, Medsol,
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Požární bezpečnost,
Husqvarna, Techsport, Patrol,
Teleskopické stožár y, Rescop
a Víno Prokeš.
Samotné slavnostní vyhlášení
je plánováno na 19. listopadu 2020
a bude uzpůsobeno aktuálním podmínkám preventivních opatření.

SDH Petřvald-Březiny byl ještě
místostarostou města Petřvaldu
dekorován stuhou s poděkováním
za dlouhodobou vzájemnou spolupráci s městem. Následovalo
pohoštění hostů v místním kulturním domě.
(dokončení na straně 4)

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

Hasiči stavěli norné stěny

Hasičský záchranný sbor na
žádost ministerstva zdravotnictví
požádal prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU o humanitární pomoc kvůli covidu-19. Hasiči
požádali o pomoc prostřednictvím
CECIS, což je společný komunikační a informační systém pro
mimořádné události. Požádalo je
o to ministerstvo zdravotnictví na
základě rozhodnutí Ústředního
krizového štábu. Systém je jedním
ze dvou nástrojů mechanismu civilní ochrany EU. Propojuje úřady
a kontaktní místa v členských stá-

tech a obsahuje databáze s informacemi o registraci a dostupnosti
dobrovolně vyčleněných zdrojů
zúčastněných států určených pro
odezvu na katastrofy… Tolik citace
agenturní zprávy. Co k ní dodat
v rámci našeho tradičního úvodu
k událostem za uplynulé období?
Snad jen, že se nacházíme v těžkých časech. Požáry, technické
zásahy, likvidace následků lokálních povodní, a k tomu neviditelný
a všudypřítomný nepřítel. Věřme,
že bude lépe!
redakce

Hasiči zasahovali na řece Moravě
V říjnu hasiči pracovali i na
odstraňování následků vytrvalého
deště v Jihomoravském kraji. Často
zasahovali například na Břeclavsku
či Blanensku. Ve většině případů se
jednalo o čerpání vody. Hasiči vyjeli, na základě informací povodňové
komise ORP Břeclav, také k řece
Moravě nedaleko Lanžhota. K události bylo povoláno 6 hasičských

jednotek. Hladina řeky se přiblížila
k vrcholu hráze. Zbývaly asi 4 centimetry k jejímu přelití a možnému
poškození. Hasiči proto vystavěli
120 metrů mobilních protipovodňových zábran a následně byla hráz
zvýšena uložením 500 kusů pytlů
s pískem.
dle zprávy Jaroslava Mikošky
– tiskového mluvčího HZS JmK

Hořely historické železniční vagony
V úterý 20. 10. 2020 krátce před
druhou hodinou ranní přijalo krajské operační a informační středisko
hasičů hlášení požáru odstavených
železničních vagonů u Železničního
muzea Výtopna v Jaroměři. Na místo byly vyslány celkem čtyři jednotky požární ochrany. Hasiči požár
rychle lokalizovali, ale i tak stačily
plameny poškodit celkem pět vagonů. Následně prováděly jednotky
dohašení uvnitř i vně vagonů, likvidaci požáru ohlásil velitel zásahu
v 05:18 hod. Nová sloužící směna
se vrátila na požářiště ještě po sed-

mé hodině, dohasila ohniska, která
se rozdoutnala a provedla kontrolu
místa události. Vzhledem k historické hodnotě odstavených vagonů
se způsobená škoda vyšplhala podle
majitele až na 81,2 milionu korun.
Příčina vzniku události je předmětem vyšetřování. Na místě události
zasahovali profesionální hasiči z Jaroměře a JSDH Jaroměř, Velichovky
a Kuks.
Mgr. Martina Götzová
tisková mluvčí
HZS Královéhradeckého kraje

V sobotu 17. října 2020 došlo
na silnici I/56 u obce Staré Hamry
k dopravní nehodě kamionu. Ten
zůstal částečně v příkopu, z jeho
nádrže unikala nafta. Operační
středisko bylo o události informováno sedm minut po druhé hodině
ranní. K nehodě byli vysláni hasiči
ze stanice HZS MSK ve Frýdku-Místku a dobrovolná jednotka obce
Staré Hamry. Hasiči po příjezdu na
místo zjistili, že z roztržené palivové nádrže kamionu po nárazu do betonového mostku uniká nafta. Ta se
dostala i do řeky Ostravice, která se
o poté vlévá do vodní nádrže Šance.
Velitel zásahu si k události povolal
speciální techniku - ze stanice HZS
MSK ve Frýdku-Místku sorbentový
kontejner s nornými stěnami a technický automobil s vybavením pro
řešení úniků nebezpečných látek,
zároveň byla událost oznámena dobrovolné jednotce z Ostravice. Hasi-

či ve spolupráci s Povodím Odry
a hrázným vodní nádrže Šance začali postupně na vodním toku v tzv.
„suchých oděvech“ stavět norné
stěny – celkem v délce 16 metrů,
kterými zachytávali uniklou naftu.
Ke kladení norných stěn na vodní
nádrži Šance a monitoring hladiny
byly využity čluny hasičů i správců
vodní nádrže. Zároveň s činností
na vodě probíhalo přečerpávání
zbývající nafty z roztržené palivové nádrže do přistavených nádob,
zbylo v ní však pouhých několik
desítek litrů. Vzhledem ke stálému drobnému úniku provozních
kapalin z poškozených podvozkových částí nákladního vozu bylo
rozhodnuto o tom, že hasiči kamion vyprostí zpět na komunikaci.
K události tak byl na žádost velitele
zásahu vyslán vyprošťovací speciál
Bison a spolu s ním těžkotonážní
jeřáb Demag – oba vozy ze stani-

ce HZS MSK v Ostravě-Zábřehu.
Těžká technika kamion pomocí
jeřábu a navijáků vytáhla na pevnou krajnici. Místo zásahu od nafty
očistila soukromá firma, hasiči ve

Nafta i pivo tekly proudem

Středočeští hasiči byli ve středu 14. října před desátou hodinou
informováni o havárii soupravy
tahače s cisternovým návěsem na
převoz piva. K nehodě na silnici
druhé třídy číslo 229 kousek od karlovarské silnice směrem od Krupé
k obci Lišany vyjela profesionální

jednotka ze stanice Rakovník. Následně bylo upřesněno, že se tahač
s cisternou vyhýbal protijedoucímu
autobusu a skončil na pravém boku
mimo komunikaci. Ke střetu s autobusem nedošlo, nikdo ani nebyl zraněn. Velitel zásahu po příjezdu na
místo sdělil, že z palivových nádrží

havarovaného vozidla uniká asi 600
litrů nafty a z cisternového návěsu
pivo. Vzhledem k deštivému počasí nepředstavoval alkohol ohrožení
životního prostředí, proto se hasiči
zaměřili na unikající naftu. Na její
jímání nasadili na několika místech
norné stěny a sorpční hady. Po příjezdu územního řídícího důstojníka bylo místo zásahu rozděleno na
dva úseky. Na prvním bylo řešeno
vyproštění nákladního vozidla
a úklid silně znečištěné vozovky.
Spolupracovala zde speciální odtahová služba, správa a údržba silnic,
společnost specializovaná na havárie s dopadem na životní prostředí
a vodoprávní úřad. Později byly – na
severním okraji Rakovníka poblíž
ulice Na Cikánce – instalovány na
Lišanském potoce další norné stěny
a na monitoring byla povolána dobrovolná jednotka z Lužné
anotace zprávy
kpt. Ing. Jaroslava Gabriela,
HZS Středočeského kraje

Tragická bilance požáru
V sobotu 17. října 2020 v 01.24
hod přijala operátorka tísňové linky
112 Hasičského záchranného sboru
Kraje Vysočina oznámení o požáru
rekreační chalupy v obci Kraborovice na Havlíčkobrodsku. Na místo
události vyjely jednotky profesionálních hasičů ze stanic v Chotěboři
a Havlíčkově Brodě společně s jednotkami sborů dobrovolných hasičů
z Golčova Jeníkova a obce Uhelná
Příbram. Z hořícího domu vynesli
hasiči ženu a okamžitě zahájili resuscitaci. Ta probíhala i po příjezdu
zdravotníků na místo události. Oživovací pokusy, které trvaly desítky
minut, byly ale neúspěšné a zasahující lékař konstatoval smrt. Na likvidaci požáru hasiči nasadili několik
vodních proudů. Majetková škoda
vzniklá požárem byla předběžně
vyčíslena na částku 1 milion korun.

Od noci ze středy na čtvrtek 14.
–15. října zasahovali hasiči v Brodku u Přerova, kde se z břehů vylil
vodní tok Olešnice a zaplavil část
obce. Na místě v noci pracovalo
15 jednotek, voda zaplavila 5 tamních ulic a ohrožovala 70 rodinných
domů, do 20 z nich vtekla do obytné části. Hasiči objekty zabezpečovali pytli s pískem. Nasazeno bylo
v noci i během dne velkokapacitní
čerpadlo SOMATI. Lidé ze zasaže-

ných domů mohli využít náhradního ubytování, které zajistila obec,
ale nikdo tak neučinil. Evakuovány
byly 3 osoby, ty využily ubytování
v rodině. Během dne klesla hladina
Olešnice natolik, že jednotky mohly
začít s čerpáním vody z jednotlivých zaplavených nemovitostí.
Ze zprávy
por. Mgr. Lucie Balážové,
tiskové mluvčí
HZS Olomouckého kraje

HZS Moravskoslezského kraje

TELEGRAFICKY
Zkrat trafostanice

Jednotka ze stanice Roudnice
nad Labem vyjela v říjnu k nahlášenému požáru trafostanice na zimním stadionu v Roudnici nad Labem. Na místo byl povolán technik
ČEZ. Hasiči prostor odvětrali a po
vypnutí elektřiny bylo zjištěno, že
se jednalo o zkrat na kabelové koncovce.
HZS Ústeckého kraje

Nehoda blokovala
provoz

Tři jednotky pražských hasičů
zasahovaly v říjnu v Praze u nehody pěti osobních vozidel v ulici
Novopacká ve směru na Mladou
Boleslav. Hasiči po příjezdu na místo vyprostili jednu zraněnou osobu,
kterou předali ZZS. Zajistili nehodu
proti vzniku požáru a spolupracovali s Policií ČR. Během několika desítek minut byl uvolněn jeden jízdní
pruh.
HZS hl. m. Prahy
foto: Jan Kostík

Únik čpavku

Příčina vzniku požáru zůstává nadále v šetření.

kpt. Ing. Bc. Petra Musilová
HZS Kraje Vysočina

Hořící přístřešek v Hošťálkové
Sedm desítek zaplavených domů

spolupráci se správci vodní nádrže
monitorovali vodu a upevnění norných stěn na přítoku.

Dne 6. října, pár minut po desáté hodině dopolední, byli vysláni hasiči do obce Hošťálková
na Vsetínsku k hlášenému požáru
přístřešku, nacházejícího se v těsné blízkosti rodinného domu. Na
místě se postupně sjeli hasiči ze
stanice Vsetín, místní hasiči a hasiči z Ratiboře, Jablůnky a Kateřinic.
Průzkumem místa požáru hasiči
zjistili, že se jedná o volně stojící
přístřešek o ploše okolo 3 × 3 m.
K likvidaci požáru hasiči v dýchací
technice použili několik hasebních
proudů vody a během krátké chvíle

měli požár pod kontrolou. Následně rozebrali střechu a pomocí termokamery hledali skrytá ohniska.
Ta poté dohašovali. K odvětrání
hustého kouře použili přetlakovou
ventilaci. Přesně hodinu po ohlášení
požáru již velitel zásahu vyhlásil likvidaci požáru a jednotky se začaly
postupně vracet zpět na své stanice.
Příčina vzniku požáru a výše škody
je v šetření.
dle zprávy
por. Mgr. Lucie Javoříkové,
tiskové mluvčí HZS ZK
Foto: JSDH Hošťálková

Krátce před devátou ráno dne
16. října přijalo operační středisko
HZS Jihočeských hasičů oznámení
o úniku plynného čpavku v třeboňském pivovaru Bohemia Regent.
Na místo byly vyslány profesionální
jednotky z Třeboně a Českých Budějovic a jednotky dobrovolných
hasičů Třeboň Branná a Lomnice
nad Lužnicí. Na místo vyjela chemická laboratoř HZS Jihočeského
kraje z Českých Budějovic. Z objektu bylo evakuováno 18 osob. Unikající čpavek směřoval do neobydleného území na louky, kde docházelo
k jeho rozptylu. Před ukončením
zásahu provedli hasiči měření jeho
koncentrace.
HZS Jihočeského kraje

Evakuace z výšky
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Při požárech výškových budov jsou seskoky do evakuačních zařízení (matrací, podušek, plachet) vnímány jako krajní možnost záchrany. I v České republice se o tomto tématu výrazně
diskutovalo po letošním tragickém požáru v panelovém domě v Bohumíně. O nové seskokové matraci pro HZS Olomouckého kraje jsme krátce psali v minulém vydání Hasičských
novin. Naše dnešní tematická stránka je věnována právě „skokům poslední naděje“, historii
i současnosti dopadových zařízení.

Vražedná gravitace
Skokem z okna hořící budovy
se dá velmi rychle uniknout ohni
a žáru. Jak však obelstít gravitaci
a dát lidem reálnou šanci na záchranu? Jistě si vzpomenete na nějakou
scénu ze zlaté éry filmových grotesek, kdy sice film ještě nemluvil,
avšak doslova přetékal obrazovou
kreativitou. Hoří! Výšková budova
v americkém velkoměstě s typickými vnějšími požárními schodišti.
Pokud by selhala, hasiči rychle
natahují pod okny záchrannou
plachtu… Stop! Střih! Ano, už na
přelomu 19. a 20. století byla hasiči využívána záchranná plachta
pojmenovaná po svém vynálezci
Browder Life Safety Net (zkráceně později jednoduše označovaná
jak „life net“ – záchranná síť).
Jednalo se o dopadové zařízení podobné v mnohém moderní
sportovní trampolíně. Záchrana
pomocí plachty napínané hasiči
byla krajním řešením i při požárech
v Evropě v průběhu 19. století. Využita byla například při tragickém
požáru Ringtheatru ve Vídni v roce
1851. Zařízení typu life net vymizela v průběhu 70.–80. let 20. století.
Nyní si je mohou prohlédnout spíše
návštěvníci hasičských muzeí.
Ještě v roce 1957 byla ovšem
záchranná síť využita hasiči při

Historická "life net" hasičů v USA.

požáru v aljašském Anchorage, kde
zachránila život matce a její tříleté
dceři. V některých situacích však
záchrana pomocí tohoto dopadového zařízená nefungovala. Důvodem
byla enormní výška, ze které do ní
lidé skákali. Tak tomu bylo při požáru v továrně Triangle Shirtwaist
v New Yorku v roce 1911. Tento
požár si vyžádal 146 obětí, desítky
z nich se zabily po skoku z oken budovy ve snaze uniknout plamenům.
Dvě dívky skočily společně, držely
se navíc při skoku za ruce. Váha
jejich těl odtrhla plachtu a pružiny
od rámu, ani jedna z nich pád nepřežila. Rizika z tohoto způsobu
krajní evakuace číhala i na hasiče
obsluhující dopadové zařízení. Nastaly tragédie, kdy tělo padajícího
člověka zasáhlo, usmrtilo či těžce
zranilo hasiče.

Skok versus pád
Čeština je jazyk schopný vyjádřit různé významové odstíny.
Chci nyní vaši pozornost směřovat
na výrazy skok versus pád. Jistí
cítíte rozdíly ve významu, kdy
„skok“ označuje již aktivního
účast jedince a volní rozhodování,
zatímco „pád“ je tzv. samovolný
děj, a může vzniknout v důsledku
neopatrnosti, nehody při práci ve
výškách apod. V našem pojedná-

ní se zaměřujeme především na
skok, kterým chce člověk uniknout
zoufalé situaci vyvolané požárem
ve výškové budově. Hasiči vsak
využívají dopadové technické prostředky i v situacích, kdy snahou
jedince stojícího na parapetu okna
není záchrana vlastního života, ale
snaha o jeho ukončení. I v případě
sebevražedného jednání je optimální použít výraz „skok“, nikoli
pád. Paradoxem je, že zatímco
člověk snažící se uniknout požáru
skokem z výšky, bude veškeré svoje
schopnosti soustředit na to, aby se
do dopadového technického prostředku takříkajíc trefil, sebevrah
může mít opačnou snahu, tj. bude
se chtít nabídnuté dopadové ploše
vyhnout. Vzhledem k omezené
velikosti těchto zařízení je bohužel
vysoká pravděpodobnost, že se mu
takové vytrvání v sebevražedných
úmyslech i podaří.

Dopadová zařízení
Jaké jsou hlavní druhy moderních dopadových technických
zařízení, z nichž některé používají profesionální hasiči i v České
republice? V prvé řadě jsou to
záchranné seskokové matrace.
Umožňují teoreticky skok až z výšky 40 metrů. Jedná se například
o seskokovou matraci Lorsbach SP

Příprava doskokové matrace.

40, která je napouštěna vzduchem
o tlaku 0,5 baru. Častější je ovšem
seskoková matrace Lorsbach SP
23. Ta je certifikována pro skok
z maximální výšky 23 metrů. Dále
existuje doskoková matrace Vetter
SP 25 – pro výšky maximálně 25
metrů. Doskokové matrace fungují
na principu, kdy je kinetická energie dopadnuvšího těla přeměněna
na energii vzduchu unikajícího
z matrace. Část kinetické energie pohltí i deformace matrace
v okamžiku dopadu. Bohužel, ani
moderní doskokové matrace nejsou
oproštěny od určitého „trampolínového efektu“. Ten celkem úspěšně
ruší jiný typ zařízení – dopadové
nafukovací podušky. Oproti matracím, je struktura podušek udržována nikoli naplněním vzduchem,
ale jeho permanentním prouděním.
I zde je kinetická energie měněna
především na energii vzduchu
proudícího vypouštěcími otvory
Dopadová poduška typu M2 umožňuje seskok z maximální výšky 16
metrů. Dále zde jsou, respektive
byly, seskokové plachty. Jejich výrobou se před rokem 1989 zabývala
společnost Technolen Lomnice na
Popelkou. Měly umožnit bezpečný
skok z výšky maximálně 12 metrů.
Stejně jako v případě severoamerických záchranných sítí, i seskokové plachty de facto končí většinou v 80. letech 20. století a jsou
nyní nahrazovány modernějšími
prostředky, již zmiňovanými matracemi a poduškami. Zajímavou,
i zásadně bezpečnější variantou
pro evakuaci z výšky (v porovnání
s matracemi a poduškami), jsou
evakuační rukávy a tunely. Ty
ovšem nejsou snahou po eliminaci

kinetické energie po dopadu lidského těla, proto je v našem článku
zmiňujeme pouze okrajově.

Vize do budoucna
V úvodu jsme zdůraznili, že
technická dopadová zařízení jsou
pro hasiče vždy krajní možností.
Mnohem větší počet osob za jednotku času lze z hořící výškové
budovy evakuovat pomocí výškové
techniky, žebříků či plošin. Bezpečnější, než skok je i využití lezecké techniky. Pozornost se vždy
zaměřuje na samotná schodiště
uvnitř budovy apod. Přesto je problematika dopadových technických
prostředků dále zkoumána a kombinována s dalšími prvky, které přinesl technický a vědecký pokrok.
V 19. století se zrodila LIFE NET
(záchranná síť), 21. století má vizi
GUARD NET (strážní sítě). Jedná
se o studii, jejímiž autory jsou studenti jedné čínské univerzity. Jako
záchranný a evakuační prostředek
by byl využit speciální dron. Ten
by vystoupal do těsné blízkosti
ohroženého (například v okně,
na balkoně), rozdělil se na čtyři
části, které by mezi sebou natáhly
velmi pevnou polyuretanovou síť.
Do té by již mohl člověk skočit
z nevelké výšky. Dron by poté
se zachráněným bezpečně klesl
k zemi. Zatím je to jen studie, ale
kdo ví, jak rychle bude postupovat
vývoj bezpilotních létajících zařízení i jejich schopností a možností.
Před nedávném se objevila i další
odvážná varianta záchrany osob
z hořící výškové budovy. Jde
o systém SOS parachute. Jedná se
o miniaturní padák, který by měli

Bezpečnější, než skok z výšky, je použití
evakuačních rukávů a tunelů.

Doskoková matrace ruských hasičů.

k dispozici lidé pracující ve výškových kancelářských budovách.
Jistě, představa skoku – s padákem
na zádech – z hořící výškové budovy není nic příjemného. Pohled na
miniaturní plochu záchranné seskokové matrace však nebude také
nijak povzbuzující. Ostatně, jsou
to všechno skoky poslední naděje,
když nemohou být použity klasické
a bezpečnější postupy.
připravil Mirek Brát
zdroje foto: via wiki,
pinterest, flickr, youtube

Vizualizace záchranného dronu s doskokovou sítí.
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Oslava výročí 165 let od založení
hasičského sboru v Petřvaldě
(dokončení ze strany 1)

Spanilá jízda i ocenění

Od 14 hod. byla pozvána různá hasičská technika z okolních
jednotek ke statické ukázce návštěvníkům Dne tradic. V 16 hod.
tato technika, spolu s přítomnými
auto-veterány, vyjela ke spanilé

jízdě městem Petřvald. Následně
na pódiu proběhlo předání ocenění
Krajského sdružení hasičů MSK
pro pana Jiřího Kováře (čestný
starosta sboru) a pana Václava
Kožušníka (náměstek starosty
sboru). Našemu sboru byla u této
příležitosti předána od Okresního
sdružení hasičů Karviná medaile

Za příkladnou práci a poděkování
za významný podíl na poli požární
ochrany.

Program pro děti
Po celou dobu konání oslav byl
pro širokou veřejnost k dispozici
stánek SDH Petřvald-Březiny

doplněný o obrazovou prezentaci
historie sboru. Pro děti byla připravena vědomostní soutěž, ve které
měly za úkol doplnit tajenku dle
seznamu otázek, přičemž odpovědi mohly najít právě na probíhající akci. Odměnou za správně
vyluštěnou tajenku jim pak byly
předány tašky s dárky a upomínkovými předměty. Program oslav
byl zakončen ukázkou zásahu
u požáru v provedení našich nejmladších hasičů.

Poděkování
Upřímně bych chtěl poděkovat
všem pozvaným sborům, které
přijely s prapory. Poděkování
patří všem jednotkám SDH, které
přijely s technikou, všem funkcionářům SH ČMS, že se zúčastnili
oslav. A hlavně díky všem členům
SDH Petřvald-Březiny a jejich
rodinám, které se podílely na
přípravách oslav a jejich perfektní
organizaci. Moje poslední velké
děkuji patří Moravskoslezskému
kraji a Městu Petřvald za finanční
dotaci, bez které by nebylo možno
takovouto akci uskutečnit.
Za SDH Petřvald-Březiny
Filip Heczko, starosta sboru
(foto archiv sboru)

Kaleidoskop zajímavostí

OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Přesně před pěti lety – v říjnu 2015 se ve Zvoleně rozhodovalo o obnovení dobrovolného hasičského sboru. Ačkoli tradice hasičského dobrovolnictví v tomto slovenském městě existovala již od roku 1877, dobrovolní hasiči zde v moderní epoše nepůsobili. Opětovné zřízení jednotky
zvolenských dobrovolných hasičů si vynutily právní předpisy na úseku
požární ochrany, kdy města začala mít povinnost zřídit hasičský sbor
nebo zabezpečit plnění této povinnosti jiným způsobem (ve spolupráci
se zákonem stanovenými subjekty). Činnost zvolenských dobrovolných
hasičů se zaměřuje na zásahy při menších požárech, podporu a týlové
zabezpečení profesionálních požárních jednotek, zásahovou činnost při
živelních pohromách typu sněhových kalamit či povodní. Speciálně
je v kompetenci zvolenských „dobráků“ i budování improvizovaných
protipovodňových zábran.
Foto: FB DHZ Zvolen

Ve zkratce

Fotomozaika z petřvaldské hasičské slávy.

Bezpečně na silnicích k zásahu

Bezpečně na silnicích k zásahu
– tak by se stručně dal nazvat
společný projekt Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR,
který „učí“ bezpečné jízdě řidiče
složek integrovaného záchranného systému. Hasiči – řidiči tak
díky tomuto projektu dosáhnou
zvýšení schopností a dovedností
ovládat vozidla v kritických a krizových podmínkách. „Výcvik
probíhá v akreditovaných Centrech bezpečné jízdy Sosnová,

Hradec Králové a Ostrava. Kurz
je určen pro řidiče osobních vozidel kategorie SUV a vozidel nad
3,5 tuny (nákladní vozidla),“ říká
ke kurzům bezpečné jízdy por.
Mgr. Jakub Stryka z oddělení
IZS a služeb HZS Pardubického
kraje. Kurzy jsou koncipovány
jako intenzivní celodenní zaměstnání s teoretickou přípravou, kde
si hasiči procvičí manévrování
s vozidlem ve vymezeném prostoru, brzdění na různém povrchu

v přímém směru i v zatáčkách,
vyhýbání se náhle vzniklé překážce, jízdě v terénu, zvládnutí
vozidla při náhlém smyku nebo
při aquaplaningu. Tyto kurzy
jsou rozšířeny o pokročilou formu
výcviku pro příslušníky, kteří
již kurzem prošli v předchozích
letech. Pro ně je výcvik za ztížených podmínek viditelnosti.
por. Bc. Vendula Horáková,
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

Hasiči ukončili svou činnost ve Vrběticích

Mladí hasiči měli Vánoce v létě
Oddíl mladých hasičů byl v Novém Boru založen v roce 2017 ve
spolupráci s Domem dětí a mládeže Smetanka. V současné době
působí tentýž kolektiv při SDH
Sloup v Čechách a vedoucím je
Jan Nevřela. Mezi akce kroužku
v roce 2020 patřil výstup na zříceninu hradu Tolštejn v Lužických
horách. Při výstupu mladí hasiči
splnili kvízové úlohy s námětem
požární ochrany, na hradě je čekala malá odměna. V měsíci březnu
děti nezapomněly na seniory.
Navštívily dům s pečovatelskou
službou v Novém Boru, kde seniorkám předaly květiny k MDŽ
a zopakovaly jim netradiční formou základy požární ochrany.
„Do našich dalších akcí bohužel
zasáhl covid-19, ale přesto jsme
zůstali všichni v kontaktu. Děti
plnily přes internet různé úkoly, malovaly obrázky a posílaly
zdravice pro své kamarády. Jak to
situace umožnila, obnovili jsme
opět naše schůzky. Děti si procvičovaly požární útok z cisterny
a zdolávaly překážky,“ uvedl Jan
Nevřela. Počátkem června hasiči
pro děti a rodiče připravili dětský
den spojený s pálením čarodějnic,
na který se děti těšily už od zimy.
Školní rok mladí hasiči ukončili
opékáním buřtů a víkendovou
„akcí na vodě“ pro děti a rodiče.
„Spluli jsme na lodičkách Jizeru
od Dolánek na Malou Skálu.
Účelem bylo seznámení dětí s chováním na vodním toku, poté pro-

Mladí hasiči Sloup v Čechách

běhly zábavné soutěže pro rodiče
a jejich děti jako skákání v pytli,
střelba z luku, lyžování na trávě ve
dvojicích a samozřejmě nechyběly
hasičské dovednosti. Hlavním
zaměřením bylo seznámení se, jak
rodičů, tak dětí i vedoucích. První
červencové dny oddíl strávil na
čtyřdenním soustředění v kempu
Černá louže. Program pro děti
byl pestrý, hasiči z Rynoltic vyrobili pro děti pěnu, JSDH Hrádek
nad Nisou předvedl svůj vozový
park, vybavení vozů a děti si
mohly vyzkoušet zásahový požární oblek a dýchací přístroj,“
upřesnil vedoucí. Program byl
doplněn o noční požární poplach
pro děti a následné hašení malého
domečku džberovými stříkačka-

mi a oblíbenou stezku odvahy.
Zařazena byla také zdravověda.
Děti si zopakovaly zásady první
pomoci, vyzkoušely resuscitaci na
cvičných figurínách zapůjčených
od Zdravotní záchranné služby
Libereckého kraje. Měly možnost
obléci se do ochranných oděvů,
které se používají při nákaze covid-19. Obrovským překvapením
byla vánoční nadílka. Děti si
s radostí užily nejen ozdobeného
stromečku, cukroví, řízků a koled,
ale také vánočních dárečků, přestože bylo léto. Punc soustředění
dodala pomyslná třešničku na dortu v podobě návštěvy Policie ČR
Libereckého kraje. Děti sledovaly
práci psovoda, dozvěděly se o úkolech cizinecké a hlídkové policie.

Za účast na celé akci předal mladým hasičům diplomy a medaile
náměstek starosty OSH v České
Lípě Miroslav Štěpán. „Na celé
prázdniny dostaly děti z oddílu
důležitý úkol. Aktivně jsme se
účastnili coby požární dozor při
několika představeních v lesním
divadle ve Sloupu v Čechách,“
pokračoval Jan Nevřela. V září
absolvovali mladí hasiči akci Ahoj
léto v Novém Boru na koupališti.
Děti z oddílu se prezentovaly
překonáním překážkové dráhy
a hašení džberovou stříkačkou.
Pro všechny děti hasiči ze Sloupu
připravili na závěr obrovský kopec
pěny. V neposlední řadě se kolektiv představil na Shromáždění
delegátů SDH okresu Česká Lípa
v Brništi. Děti si připravily ukázku
zásahu u dopravní nehody s větším
počtem poraněných. „Hasičský
kroužek není jen o hasičském
sportu, dovednostech a vědomostech. Snažíme se děti vést tak, aby
cítili potřebu pomáhat druhým,
vštěpujeme jim empatii, soudržnost a kamarádství. Odměnou nám
je, že se děti na každou schůzku
těší. Velmi si vážíme nemalé
podpory a spolupráce, které se
nám dostává od města Nový Bor,
které nás podporuje třetím rokem.
Obdobnou vstřícnost a pomocnou
ruku nacházíme v Domě dětí
a mládeže Smetanka, u obecního
úřadu a SDH Sloup v Čechách, pomáhají příznivci a rodiče mladých
hasičů,“ uzavřel Jan Nevřela. VN

5 let, 11 měsíců a 28 dní (16. 10. 2014 – 13. 10. 2020) je celkový čas,
který v areálu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku strávily složky
IZS včetně profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří pomohli s odstraňováním následků po výbuchu a následném požáru skladů s municí. 1 210
profesionálních hasičů a 27 jednotek dobrovolných hasičů ze Zlínského
kraje, kteří se v průběhu let vystřídali při záchranných a likvidačních
pracích v zasaženém areálu, opakovaně použili 1 008 kusů různé techniky
a ujeli 82 155 km. Pro zasahující složky IZS zajistili více než 160 000
litrů nafty. Po celou dobu zajišťovali požární asistenci v areálu.
(ze zprávy HZS Zlínského kraje)

Sirény mlčely

Pravidelná měsíční zkouška
sirén, která se koná vždy první
středu v měsíci, v říjnu neproběhla. O zrušení akustické zkoušky
koncových prvků varování a vyrozumění rozhodl generální ředitel
Hasičského záchranného sboru
České republiky, generálporučík
Ing. Drahoslav Ryba, po dohodě
na jednání Ústředního krizového
štábu. V minulosti byla zkouška sirén již opakovaně zrušena, naposledy
v dubnu a v květnu letošního roku, s ohledem na snahu nevyvolávat
paniku, nebo například při povodních v roce 2009 a 2013.

Hasiči na letišti v Šumperku cvičili v říjnu zásah při letecké nehodě. Jednalo se o simulaci nehody, při které se srazil parašutista s letadlem kategorie ultralight.
Foto HZS OK

Kaleidoskop zajímavostí
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Na takové hasiče může být obec hrdá
Nelinky byli nejen překvapeni, ale
také upřímně dojati z naší pomoci.
Věříme, že v tomto roce budeme
moci poskytnout nemocné dívce
minimálně stejnou částku jako
vloni,“ sdělil Josef Rozsíval.

(dokončení ze strany 1)

Aby starostí nebylo málo, byla
hasičům nabourána cisterna CAS
24. Obecní úřad rozhodl, že jej
místo nákladných oprav prodá. Vypomohli kamarádi hasiči z Dolního
Žandova, kteří jim půjčili CAS 32
Tatra 148 na dobu, než bude pořízena cisterna jiná. Obec požádala
o dotaci z MV-GŘ HZS ČR na
pořízení nového vozidla v příštím
roce. Někdy to není jednoduché.
Před dvěma lety byla podána žádost
na rekonstrukci hasičské zbrojnice
na Ministerstvu pro místní rozvoj
ČR, souběžně s tím byla podána
obecním úřadem žádost o dotaci na
víceúčelové hřiště, ale obě dotace
byly vloni zamítnuty. Starostka
Obecního úřadu Dagmar Strnadová nechala prodloužit stavební
povolení a čekalo se na vhodnou
dotaci. A najednou, letos v létě
dorazila informace, že jsou obě
dotace dodatečně schváleny. Obec
je získá ve výši 70 % nákladů.
„Zbrojnici jsme už vyklidili, nyní
máme provizorní prostory v garáži u našeho kolegy. Pokud půjde
všechno podle plánu, v příštím
roce budeme slavnostně otevírat
zrekonstruovanou zbrojnici ve

Konference
o leteckém hašení
Koronavirová pandemie mění
plány řady akcí, zajímavých pro
hasiče i hasičské fandy, doma
i v zahraničí. Jednou z nich je
konference zaměřená na novinky v leteckém hašení Aerial fire
fighting (AFF), která se má dalším ročníkem uskutečnit v dubnu
příštího roku ve francouzském
městě Nimes. Pravda, jedná se
o akci až na jaře roku 2021, přesto
i její konání může být postupem
nemoci covid-19 ohroženo.
Foto: aerial-firefighting-europe.com

Posila pro hasiče
v Brandýse nad Labem
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Brandýs nad Labem má nyní
ve vozovém parku i nový zásahový
automobil na podvozku Mercedes-Benz Vito. Úpravu vozidla provedla firma Progres Servis Sibřina,
spol. s r. o. Automobil je poháněn
dieselovým motorem o výkonu
140 kW s pohonem všech čtyř kol.
O přenos hnací síly se stará osmistupňová automatická převodovka.

Příjemnou akci si užili hasiči
v Zubří u Trhové Kamenice na
Chrudimsku. Setkali se tam s hasiči obcí se společným názvem
Zubří, přijeli hasiči ze Zubří
u Nového Města na Moravě, Zubří
u Rožnova pod Radhoštěm a sousedního Starého Zubří. „Zubří
u Trhové Kamenice má pouze
osm stálých obyvatel. Přesto zde
působí kolektiv hasičů pod SDH
Trhová Kamenice. Samostatný
sbor na Zubří byl založen v roce
1909. Členové se zúčastňují soutěží, sami pořádají hasičskou
soutěž PS 8 s místní úpravou od
roku 2008. Od té doby se koná
pravidelně každý rok, tuto tradici
v letošním roce přerušilo opatření
k pandemii koronaviru. V šedesátých letech minulého století byl
sbor převeden pod SDH v Trhové
Kamenici. K obnovení činnosti
přímo na Zubří došlo v roce 2003.
V současné době v tak malé osadě
je u dobrovolných hasičů 12 členů,
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Hasiči na síti XXI.
Stránky SDH Nechanice
www.hasicinechanice.cz

Srdcaři ze Tří seker

Třech Sekerách,“ připomněl Josef
Rozsíval.

Pomoc a solidarita
Hasiči s obcí úzce spolupracují
a pomáhají organizovat nejrůznější akce. Jsou to např. Sekerské
slavnosti, zajištění občerstvení,
spolupráce při dětském dni, stavění a kácení máje. Nechybí brigády
typu pravidelného čištění studně
na dětském hřišti, vyřezání náletových dřevin a větví stromů, asistence jednotky při pálení, zajištění
požárního dozoru apod.
Na jaře letošního roku darovali hasiči krev a krevní plazmu.

„Chebská nemocnice jí měla nedostatek, darovali jsme ji a byli hrdí,
že můžeme pomoci a být potřební
lidem, kteří ji potřebují. V dárcovství krve pokračujeme a současně
vyzýváme ostatní hasiče, aby se
k naší iniciativě připojili,“ řekl
velitel. Členové jednotky výrazně
pomohli mamince nemocné Nelinky, která pracuje v jedné firmě
s jedním z hasičů Tomášem Jiráskem. „Napadlo ho, že bychom část
z peněz, které jsme si jako hasiči
vydělali na akcích, mohli darovat
této dívence. Z pokladny jsme
přispěli pěti tisíci a mezi členy
a ostatními občany jsme vybrali
rovných deset tisíc korun. Rodiče

Hasiči ze Tří Seker s nemalou
radostí přijali zprávu, že jsou ve
finále 10. ročníku Dobrovolní hasiči roku 2020 v oblasti Jih-Západ
Čech. „Postoupili jsme do úzkého
výběru na základě náročného
zásahu v rezidenci, kdy byla prováděna kromě likvidace požáru
i záchrana osob. Požár hasil v podkroví jeden z členů naší jednotky:
Došlo zde ke zranění i jiného
zasahujícího hasiče propadnutím
částí stropu s roztaveným hliníkovým materiálem,“ popsal stručně
událost velitel. „Jsme v anketě
nováčky. Rádi bychom upozornili,
že hasiči ze Tří Seker mají nejen
obrovské srdíčko, ale že je na nás
vždy spolehnutí,“ dodal velitel
Josef Rozsíval.
Věra Nutilová
foto: archiv SDH Tři Sekery

SDH Vintířov: Jubilant a platný článek
IZS Karlovarského kraje
V letošním roce si významné
výročí, 130 let činnosti, připomněli
i dobrovolní hasiči z Vintířova
v Karlovarském kraji (obec s cca
1200 obyvateli v okrese Sokolov).
Dobrovolní hasiči byli ve Vintířově
vždy vážený spolek. V roce 1890
byl založen, jako vůbec první
v obci, spolek dobrovolných hasičů.
Hasiči byli vždy přítomni u místních akcí (oslavy, plesy, májové
slavnosti) a dodávali jim zvláštní
ráz. Ke svému založení obdržel
spolek od Jeho Veličenstva císaře
Františka Josefa I. z Rakouska
100 guldenů. Byla to veliká čest
a vintířovští mohli být na své
dobrovolné hasiče právem pyšní.
V roce 1946 navázal na činnost
starého německého spolku nově
založený spolek dobrovolných hasičů, ze kterého se později vytvořila
místní jednota Československého
svazu požární ochrany, a z hasičů
se stali požárníci. Roku 1947 byl
požárníky uspořádán v obci první
český ples. Roku 1949 dostali požárníci své první výjezdové vozidlo
značky Mercedes. Roku 1950 byla
postavena první máj a slaveny
„Staročeské máje“. V této tradici
pokračují hasiči dodnes. Objekt
požární zbrojnice byl ve velice
žalostném stavu, který si vyžádal

V naší pravidelné rubrice se dnes podíváme do Nechanic v Královéhradeckém kraji. Jak píše nechanická hasičská kronika: „Počátky
hasičství se v našem městě datují do roku 1867, kdy byl založen Sokol
nechanický… V roce 1874 se přeměnil v jednotu hasičskou. Roku
1878 se hasičský sbor opět přeměnil v jednotu sokolskou pod názvem
Tělocvičná a hasičská jednota Sokol v Nechanicích. V tomto složení
trval Sokol nechanický až do roku 1900, kdy omezil svoji činnost pouze
na úkoly přikázané sokolstvu. Město Nechanice, které na svůj nemalý
náklad pořídilo hasičské nářadí a náčiní, vydržovalo v letech 1900 až
1905 dobrovolný, avšak naprosto neorganizovaný hasičský sbor, což
vedlo stále k mnohým nepříjemnostem. A v tomto zmatku, který zde
vládl, byl založen v roce 1905 Sbor dobrovolných hasičů v Nechanicích“. Vůbec žádný zmatek však není webová prezentace nechanických
dobrovolných hasičů vytvořená na doméně prvního řádku redakčním
systémem IPO. Je to velmi povedený, přehledný a vzorně aktualizovaný
web. Chválíme například odkaz „ke stažení“, kde si může zájemce stáhnout textové otázky pro pozice hasiči a strojník, získat informace o škále
vyznamenání SH ČMS a další. Nechybí novinky, RSS kanály, bannery
s předpovědí počasí a povodňové služby. V sekci video se nám líbila
prezentace požárního poplachu. Skvěle jsou zpracované a informacemi
naplněné odkazy Fotogalerie, Historie, JSDH. Přímo na úvodní straně
webu se hned začtete do aktualit. Z technického hlediska vše bezvadně
„běhá“, rychle se načítá. Gratulujme nechanickým hasičům ke zdařilé
webové prezentaci! Abychom však nečelili obvinění, že naši veskrze
pozitivní recenzi podpořili nechaničtí nějakým „gáblíkem“ U Ságnerů,
U Šimlů či u České Koruny, hnidopišsky jsme pátrali po nějaké chybě
na webu. Jeden překlep jsme našli, odstraní ho jediný ajťácký klik…
Do slova „adresa“ na úvodní straně webu se dostalo jedno „s“ navíc.
Foto: úvodní strana webu

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase
v roce 1973 její demolici. V letech
1974 až 1977 se postavila s nemalými problémy požární zbrojnice
zcela nová. V roce 2001 prodělala
hasičská zbrojnice rozsáhlou rekonstrukci (včetně napojení na dálkové
vytápění, elektroinstalace, rozvody
přípojek vzduchu) a bylo obnoveno
věcné vybavení dobrovolných hasičů. V roce 2006 bylo zakoupeno
zcela nové požární vozidlo CAS
16 Daewoo Avia, jednotka požární
ochrany je zařazena do kategorie
JPO V a čítala 11 členů. V roce 2016
byla jednotka zařazena do JPO III
a bylo pořízeno nové požární vozidlo CAS 30 SCANIA. Vozidlo bylo
pořízeno z obecních prostředků

a Karlovarský kraj přispěl částkou
1 milion korun. Dne 24. listopadu
2017 získala místní jednotka do užívání vozidlo Ford Tranzit. Vozidlo
bylo pořízeno z programu Ministerstva vnitra Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru
ČR a z rozpočtu Karlovarského
kraje. Jednotka SDH čítá 14 členů.
Sbor dobrovolných hasičů je svým
zařazením a svou vybaveností
platným článkem v integrovaném
záchranném systému Karlovarského kraje. Hasiči se zúčastňují
hasičských soutěží, podílejí se na
kulturních akcích v obci, některé
i sami pořádají.
foto web obce Vintířov

ve stejný rok v Zubří u Trhové
Kamenice. Nápad na spolupráci
vzešel od Jiřího Svobody ze Zubří
u Nového Města. O rok později se
přidalo Zubří u Rožnova a v roce
2010 Staré Zubří u Rožnova.
Cílem těchto setkání je výměna
zkušeností z činnosti jednotlivých

sborů, přátelské posezení. „Při
letošním setkání zástupci Zubří
položili kytici u hrobu legendární osobnosti československého
hasičstva Miroslava Řepiského
v Olešné. Zaujala nás expozice
hasičského muzea v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi, položili
jsme květiny k památníku obětí
vypálené obce Ležáky,“ upřesnil
František Boháč. Jak dále uvedl,
v rámci setkávání je vždy připraven kulturní program. Ten letošní
zahájil bratr František Pecka ze
Sobětuch v dobové unifor mě
a předvedl přítomným historickou techniku, což byla trakařová
berlovka a jízdní kolo v hasičské
úpravě. Poté následovala volná
zábava před hasičskou zbrojnicí,
kterou doprovázel písničkami
Karla Gotta zpěvák „Karel Hynek
Gott“, vlastním jménem Hynek
Kučera.
Věra Nutilová
(s přispěním Františka Boháče)

S hasiči v Zubří

Ze setkání zástupců obcí Zubří

kteří jsou převážně z řad chalupářů
a chatařů, máme tedy více hasičů
než stálých obyvatel,“ uvedl starosta okrsku Trhová Kamenice
František Boháč. První setkání
obcí a hasičů Zubří proběhlo
v květnu 2008 v Zubří u Nového
Města na Moravě a ještě jednou

Úvodní strana webu

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 říjnu roku
2011? 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.
Pojďme tedy nahlédnout do 11. října roku 2011, kdy proběhla hlavní – praktická část Taktického cvičení IZS „Realizace mimořádných
veterinárních opatření – likvidace chřipky ptáků v chovu drůbeže“ ve
Velkých Albrechticích (ÚO Nový Jičín). Cílem taktického cvičení bylo:
Společné řešení MÚ spojené s mimořádnými opatřeními ke zdolání
nákazy chřipky ptáků. Pořadatelem cvičení bylo HZS MSK – ÚO
Nový Jičín. Dalšími účastníky cvičení bylo osm jednotek hasičů (HZS
MSK – stanice Nový Jičín, Bílovec a Slezská Ostrava, SDH – Velké
Albrechtice, Bílovec, Studénka a Ostrava-Michálkovice a ZÚ HZS
ČR), pořádková Policie ČR a také Územní středisko záchranné služby
Moravskoslezského kraje. Dále se na cvičení podíleli zástupci obcí
i zaměstnanci drůbežárny v areálu firmy Brojler, s. r. o., ve Velkých
Albrechticích (okres Nový Jičín).
Zdroj a foto Záchranný útvar HZS ČR
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Vypalování porostů
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www.facebook.com/hasicskenoviny
Prezident
Někde ano!
www.hasicskenoviny.cz
ocenil i hasiče
Někde ne?
Ročník 27., číslo 08-2016, 22. dubna 2016

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

Vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

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

Na hasičské stanici Košutka se
konalo slavnostní předání nejnovějšího typu filtrační masky, kterou
vyvinula firma WPA z Plzně. Majitel firmy Jiří Heckel se rozhodl věnovat HZS Plzeňského kraje masky
v počtu, který pokryje i s rezervou
počet všech hasičů i zaměstnanců
HZS Plzeňského kraje. Slavnostního předání se účastnili i ministr
vnitra Jan Hamáček, náměstek
hejtmana pro oblast regionálního
rozvoje, fondů EU a informatiky
Ivo Grüner a člen Rady města Plzně
pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký. WPA nanomasky mohou
díky možnosti sterilizace nahradit
za jeden rok až 252 jednorázových
respirátor ů při násobně vyšší

účinnosti. V současné době již je
k dispozici čtvrtá verze této revoluční masky, u které došlo nejen
k vylepšení tvaru korpusu, ale i ke
zvětšení plochy filtrů pro snazší
dýchání uživatele a také upínacího
mechanismu, který nyní poskytuje
větší komfort a usnadňuje použití
například s hasičskou přilbou. Využití filtračních masek se u HZS neomezuje pouze na současné období
výskytu nového koronaviru. Hasiči
je využívají i při zásazích na chřipku ptáků, při zásazích v prostředí
s vysokou prašností, jako jsou sila,
sklady obilnin, mlýny, výrobní
objekty a jiné. WPA nanomasky
splňují certifikaci dle norem EN
140 a 143. Velmi dobrou zkušenost

Drony proti covidu

Bezpilotní letouny mají velmi
široké spektrum použití. Stále
častěji se objevují i ve vybavení
složek IZS. Policisté pomocí dronů
pátrají po pohřešovaných osobách,
sledují dopravu. Hasiči je využívají k monitorování místa zásahu
apod. Bezpilotní letouny se mohou
uplatnit, a také uplatňují v boji proti
pandemické koronavirové nákaze.
Už při jarním náporu pandemie
drony létaly v severní části Spoje-

ného království – ve Skotsku, kde
pomáhali s transportem vzorků
na testování. Stejné využití jim
chystají ve Spojených státech
amerických a dalších částech světa. Jindy jsou drony nasazovány
při nutnosti dezinfikovat obtížně
dostupná místa. V České republice
byla místem testování a prezentace
„anti-covidových dronů“ moravská
metropole Brno.
Ilustrační foto opengovasia.com

Jihočeští hasiči pomáhají
bojovat s hepatitidou A
Nejen koronavirus, ale nově také
hepatitida typu A trápí Jižní Čechy.
Pacienti s virovou „nemocí špinavých rukou“ budou soustředěni do
Léčebny pro dlouhodobě nemocné
v Českém Krumlově. Nově zrekonstruované prostory bylo nutné
dovybavit a chybí také personál.
S obojím dokázali a dokážou pomoci jihočeští profesionální hasiči.
Proto bylo odsouhlaseno znění
Dohody o zajištění součinnosti
mezi Nemocnicí Český Krumlov,
a. s., a Hasičským záchranným
sborem Jihočeského kraje, která se
uzavírá i v souvislosti s Dohodou
o zajištění součinnosti uzavřené
mezi Ministerstvem zdravotnictví
a Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru ČR a Zdravotnickým zařízením Ministerstva
vnitra. V souladu s dohodou a na

žádost hejtmanky Jihočeského
kraje byl do krumlovské nemocnice z jiných jihočeských nemocnic
realizován převoz vybavení a zároveň se jihočeský profesionální
sbor zavázal k poskytnutí svých
příslušníků. Konkrétně jihočeští
hasiči převezli s nemocnic v Písku
a Strakonicích do Českého Krumlova lůžka. Další pomoc od jihočeských profesionálních hasičů bude
pro českokrumlovskou nemocnici
spočívat v poskytnutí příslušníků,
kteří mají zdravotnické vzdělání.
Jihočeský sbor poskytnul několik
svých příslušníků s odbornou kvalifikací zdravotnického záchranáře.
Dva z nich budou sloužit v českokrumlovské nemocnici na dvanáctihodinové směně, další jsou pak
připraveni na případné střídání.
HZS Jihočeského kraje

s maskami už mají i dobrovolní
hasiči v Plzni-Bolevci. Nově budou
masky plzeňské firmy testovat i hasiči v americkém Bostonu.
HZS Plzeňského kraje

Trénink ve flashover
kontejneru

Příslušníci HZS Královéhradeckého kraje prochází každoročně
odbornou přípravou v zařízeních
simulujících reálné podmínky
požáru, pravidelně využívají tzv.
FLASHOVER kontejner na sportovním stadionu HZS Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě. Osmihodinová odborná příprava je rozdělena na teoretickou a praktickou
část. V rámci teorie se příslušníci
seznamují s metodikou dynamiky požáru, požárů v uzavřených
prostorech a ovládání technických
prostředků pro zdolávání požárů.

dle zprávy Martiny Götzové,
tiskové mluvčí HZS KHK
Foto: HZS KHK

Nabídka studia v Univerzitě
dobrovolného hasiče
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska (SH ČMS), prostřednictvím svých vzdělávacích zařízení,
Ústřední hasičské školy Jánské
Koupele, Ústřední hasičské školy
Bílé Poličany, Centra hasičského
hnutí Přibyslav a nově také u KSH
České Budějovice, nabízí členům
a funkcionářům SH ČMS možnost
zvýšit své znalosti a dovednosti
v rámci studia Univerzity dobrovolného hasiče. Toto studium
je zabezpečováno ve spolupráci
s Ústředními odbornými radami
SH ČMS a také s Vysokou školou
báňskou – Technickou univerzitou
v Ostravě a Ostravskou univerzitou. Nový běh této osvědčené vzdělávací akce bude probíhat v letech
2021– 2023. Informace lze získat
i kontaktováním subjektů, které

Projekt
seniorská obálka
„do ledničky“

Při praktické části absolvují hasiči
výcvik v prostoru FLASHOVER
kontejneru, který slouží k simulaci reálných podmínek při požáru
v uzavřeném prostoru. Příslušníci
si zde mohou za skutečně tvrdých
podmínek nacvičit taktiku a vedení
zásahu při požárech v podmínkách
celkového vzplanutí, teploty v trenažéru přitom mohou dosahovat
600 až 1 000 °C.

Bejrút:
tři měsíce poté

Po katastrofálním výbuchu v bejrútském přístavu ze dne 4. srpna
2020 zasahoval v libanonské metropoli i český tým USAR. Jaká je
situace v Bejrútu nyní a co ukázaly
odborné analýzy? Bohužel, město
se nevyhnulo menšímu výbuchu ani
v říjnu. V hustě obydlené zástavbě
vybuchla palivová nádrž. Následky
byly tragické – 4 lidé zahynuli, 20
dalších bylo zraněno. Výbuch způsobil i velkou paniku, protože v paměti je stále srpnový výbuch, který
usmrtil 203 osob. Při zkoumání
srpnového výbuchu bylo potvrzeno,
že se jednalo o jeden z největších
nejaderných výbuchů v lidské historii. Jeho síla byla přibližně jedna
dvacetina ničivé síly jaderné pumy,
která zničila v roce 1945 japonskou
Hirošimu. Připomeňme, že k největšímu nejadernému výbuchu historie
došlo v kanadském Halifaxu v roce
1917 při srážce lodí převážejících
výbušniny (o této události jsme psali
v Hasičských novinách č. 24/2019).
podle zahraničního tisku
připravil Mirek Brát

Slovem a obrazem

budou UDH zabezpečovat Jsme
plně přesvědčeni, že absolvování
Univerzity dobrovolného hasiče
bude přínosem pro zúčastněné
dobrovolné hasiče i náš spolek.
Význam studia podtrhuje i usnesení Shromáždění starostů OSH
ze dne 25. 7. 2020, které ukládá
KSH a OSH vyhledávat a získávat členy a funkcionáře SH ČMS
pro st udium 4. ročníku UDH
2021–2023 v ÚHŠ, CHH a u KSH
Jihočeského kraje. Využijte této
nabídky i proto, že se opakuje
jednou za tři roky.
Na spolupráci se těší
Ing. Jan Karger,
vedoucí Ústřední odborné
rady vzdělávání SH ČMS
(přihlášku a další informace
naleznete na www.dh.cz)

Projekt seniorské obálky slouží
jako prevence při mimořádných
událostech. Jde o tiskopis určený
lidem staršího věku a osobám
zdravotně postiženým, především
pak těm, kteří žijí osamoceně.
Vyplní své zdravotní informace,
a „připíchnou“ v plastové obálce
na lednici nebo dveře (varianta
uschování do ledničky je jistě také
možná, jen by měli záchranáři
s takovou eventualitou počítat).
Obálka je označena mezinárodní zkratkou I. C. E., z anglického In Case of Emergency, což
znamená použít v případě nouze.
Jak obálka funguje? Do tiskopisu
si senioři vepíší údaje o svém
zdravotním stavu.
Při vyplňování se postupuje
podle principu semaforu, to znamená, že nejdůležitější informace
jsou uvedeny červeně, doporučené
údaje žlutě a méně závazná data
zeleně.
V současnosti se k tomuto projektu připojují kraje i jednotlivá
města v rámci celé České republiky. Hasiči, včetně dobrovolných,
by měli s takovou obálkou v seniorských domácnostech určitě
počítat.

Loutkáři v jihočeských Borovanech
slaví 65 let činnosti

Čas mávl kouzelným proutkem a borovanskému souboru Jiskra přibylo dalších pět let.
Ano, je to tak, před pěti lety jsme pořádali větší oslavy, ale letos to vzhledem k situaci nejde.
Dovolím si připomenout, jak to vlastně všechno začalo. Loutkářský soubor byl založen na
podzim v roce 1955. Všichni členové byli hasiči, a proto nesl název Hasičský loutkářský soubor.
Název Jiskra dostal až v roce 1976 na návrh pana Jana Nýdla staršího.

Životopis souboru
Vraťme se ale k založení souboru. Divadélko, se kterým se kdysi
hrálo, bylo složené na půdě zámku.
Pohled na divadélko byl však žalostný. Loutky rozbité, několik potrhaných dekorací, technika žádná.
S tím se musela parta mladých hasičů vypořádat. Nespočet hodin při
opravách loutek a zhotovení kulis.
Výroba konstrukce pro loutkové
divadlo přinesla kýžený výsledek
a již 25. prosince 1955 byla uvedena
první pohádka. Hrálo se ve škole
v zámku v Malovaném sále. Ve
stavu před rekonstrukcí byl díky
vloženému stropu přístup velmi
těžký. Po velmi úzkém a strmém
schodišti museli herci mnohdy své
malé diváky vynášet. Vždy museli
po sobě uklidit a vše dát do původního stavu. Po několika letech
se muselo divadélko stěhovat do
přízemí zámku. Situace se opakovala. Před hrou vystěhovat botníky,
nanosit lavice, zatopit v pilinových

kamnech, zahrát dětem pohádku
a potom zase vše uklidit. Škola ovšem potřebovala prostory, a proto
se muselo divadlo definitivně vystěhovat. Myšlenka hrát dál hasiče
neopustila. Bylo rozhodnuto, že si
postaví vlastní sál. Kde jinde, než
u hasičárny! Stavět se začalo v roce
1968 a v roce 1970 už loutkáři hráli
ve svém. Sál slouží dodnes. Soubor
si pořídil nové loutky a svépomocí
zhotovil kovovou konstrukci, která
má tu výhodu, že po skončení zimní sezony ji chlapi rozeberou a uloží do skladu. V nových prostorách
se divadlu začalo dařit a soubor
se začal zúčastňovat přehlídek
a festivalů.

Fenomén českého
loutkářství

Jméno borovanské Jiskry se
dostalo do loutkářského světa.
Že tento svět není jen pro několik
nadšenců, kteří svůj volný čas
věnují loutkám a dětem, svědčí

i to, že české loutkářství bylo
zapsáno v roce 2017 do seznamu
nehmotného kulturního dědictví
UNESCO. Je nám ctí, že i my jsme
do tohoto fondu mohli přispět svou
amatérskou činností. Představení
jsou stále hojně navštěvovaná.

Ať už je to v našem sále, nebo na
akcích pořádaných městem Borovany. Tímto bych chtěla i za náš
soubor poděkovat vedení města za
podporu naší práce a doufám, že
odehrajeme ještě mnoho pohádek
pro děti i dospělé. Těší se na Vás
kamarádi loutky, ale i dospělí
,,pimprdláři“.
Helena Soldánová,
vedoucí souboru JISKRA
SDH Borovany
Foto: archiv souboru

HASIČSKÉ NOVINY 21/2020 l www.facebook.com/hasicskenoviny

Virtuální
nákupy

ZAUJALO NÁS...
Publikace, co dokážeš poradit

Plameny, spousta kouře, nulová viditelnost, zápach, rostoucí teplota
i vzrůstající strach…Jako dospělí tušíme, jak se při požáru máme chovat
a jak si zachránit život. Ale co děti? Pro ně je přirozenou reakcí schovat se
pod peřinu, pod postel, do skříně. Zkrátka vyhledat bezpečí a tam zůstat.
Jenže stačí pár nádechů toxických zplodin hoření a…Je na nás na rodičích,
abychom své děti naučili, jak se při požáru zachovat. Ne vždy to dopadne
tak jako nedávno v panelovém domě v Přerově, kde hasiči z hořícího bytu
a hustého kouře vyvedli v dýchací masce dítě a zachránili mu tak život...
Pokud byste chtěli s učením svých dětí poradit, tak jsme tu pro vás. A máme
také bezvadnou pomůcku, která děti hravou formou naučí, jak se chovat při
požáru, co udělat a co naopak určitě nedělat. Nová publikace, která nyní
vyšla ve spolupráci s Olomouckým krajem, se jmenuje Stalo se, a co teď
aneb Cesta k průkazu hasiče. Nabízíme vám ji volně ke stažení ve formátu
PDF na webové adrese: https://www.hzscr.cz/hzs-olomouckeho-kraje.
aspx. Děti se s brožurou vydají na dobrodružnou výpravu do světa hasičů,
policistů a záchranářů a zábavným způsobem se seznámí se základními
pravidly, jak postupovat v různých krizových situacích. Předně se naučí,
koho a jak informovat o tom, že se něco stalo.
dle zprávy por. Mgr. Lucie Balážové,
tiskové mluvčí HZS Olomouckého kraje

V souvislosti s koronavirem
se množství prezentací přesouvá
z veletržních paláců do prostředí
sítě internet. Příkladem je i aktualizovaný web společnosti GoodPRO
který nabízí zajímavé „hasičské
zboží“. Vedle kvalitní zásahové
obuvi BlackFighters se společnost
GoodPRO nově stala i výhradním
distributorem velké americké firmy Bullard a může tak nabídnout
českým hasičům kvalitní a velmi
odolné termokamery Bullard a zásahové přilby Magma určené pro
evropský trh. Můžete si ostatně
zalistovat i sami na adrese: www.
goodpro.cz

Hasiči zásobují
„Klokánky“
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Pěkným snímkem plným pozitivních emocí ze sportovního výkonu se ještě vracíme k XI. mistrovství ČR v klasických disciplínách
CTIF, které proběhlo v září ve Dvoře Králové nad Labem. Patnácti družstvům zdárné plnění disciplín komplikoval především vytrvalý déšť, který nadělal problémy mnoha závodníkům. Mezi muži se absolutními vítězi stal Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy,
mezi ženami zvítězily členky SDH Písková Lhota A.
Foto mf

Pro zařízení, kde jsou děti vyžadující okamžitou pomoc (tzv.
Klokánky), pražští hasiči přivezli
ze skladu Státních hmotných rezerv
ochranné pomůcky, určené jak
dětem tak sociálním pracovnicím.
Jedná se o 18 000 roušek pro děti,
7 200 roušek pro personál, 3 540 respirátorů, 6 300 rukavic a 315 štítů,
které jsou postupně distribuovány
do sedmi pražských zařízení ze
skladu Kundratka, pod správou
pražského magistrátu. dle zprávy
mjr. Bc. Martina Kavky,
HZS hl. m. Prahy

Řepora (dříve nazývaná Tuležim) je skanzen v okrajové části Prahy, který se snaží navodit co
nejvěrnější představu české lidové
architektury 14. století a života
ve středověkém městečku. Stavby
byly budovány dobovými technologiemi. Skanzen se často pronajímá
filmařům. Řepora je z hlediska

vzniku požárů prokletá… Hořelo
zde již v roce 2003, škoda byla
vyčíslena na 5 milionů korun.
Další požár zde vznikl v roce
2004 i v roce 2019. Zatím poslední
„červený kohout“ kokrhal v areálu
v říjnu tohoto roku. Požár zasáhl
několik dřevěných budov.
foto kudyznudy.cz

Babí léto vystřídalo chladné
počasí a také začátek topné sezóny. Jak ale vypadají naše kotle
a komíny po létě? Určitě by je měl
před zprovozněním prohlédnout
odborník, abychom si byli jisti, že
topení v nadcházející topné sezóně
bude bezpečné. Pokud topíme na
pevná paliva, bude potřeba komín
vyčistit během topné sezóny, ještě
dvakrát. Během loňské topné sezóny, tedy od října 2019 do března
2020, došlo k 950 požárům způsobených komíny. Nejvíc požárů
vznikne přímo v komíně, kde se

vznítí nevyčištěné saze. Jen během
loňské topné sezóny bylo takových
požárů 856 z celkového počtu
950. Mezi další příčiny požárů
patří nevhodná konstrukce komína,
zazděný trám v komíně a špatné
spár y v komíně. Přímá škoda
dosáhla částky 28,4 mil. Kč. Při
těchto požárech naštěstí nedošlo
k usmrcení osob, přesto se 14 osob
zranilo. Stejně tak je potřeba mít
v pořádku samotné topidlo. V loňské topné sezóně došlo k 67 požárům topidel. Nejčastější příčinou
byla špatná instalace topidla nebo

jeho nesprávné umístění. Dále pak
technická závada na topidle a jeho
špatný stav.
Zdroj: HZS ČR

Prokletá Řepora

85 % požárů komínů způsobí saze Otestujte si své hasičské znalosti
Činnost jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby
Test (správné odpovědi najdete pod čarou, zdroj testu s laskavým svolením webu pozary.cz):
3. Obvykle 3× denně se hlídkuje
v profilech s dosaženým:
a) I. stupněm povodňové aktivity
b) II. stupněm povodňové aktivity
c) III. stupněm povodňové aktivity

2. Obvykle 2× denně se hlídkuje
v profilech s dosaženým:
a) I. stupněm povodňové aktivity
b) II. stupněm povodňové aktivity
c) III. stupněm povodňové aktivity

4. Jednotky se při spolupráci na
zajištění hlásné povodňové
služby podílejí na:
a) kontrole zaplavování území
z kanálových vpustí

b) varování a informování obyvatelstva
c) kontrolu plynulého průtoku vodního toku zejména v zúžených
profilech (mosty, česla apod.)
5. Hlídka je minimálně:
a) dvoučlenná
b) tříčlenná
c) čtyřčlenná
Správné odpovědi: 1c, 2a, 3b, 4b, 5a

1. Povodňovou hlásnou službu
organizují:
a) příslušníci Policie ČR
b) příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR
c) povodňové orgány

PRO CHVÍLE ODDECHU
Požár na vesmírné stanici

Tajenka: „RUSKÁ STANICE MIR“

V roce 1997 došlo k požáru na vesmírné stanici. Obývali ji čtyři Rusové: Valerij
Korzun, Alexandr Lazutkin, Vasilij Ciblijev a Alexandr Kaleri, Němec Reinhold
Ewald a Američan Jerry Linenger. Požár
iniciovala patrona na vyvíjení kyslíku.
Situace na stanici byla kritická, ke slovu
se dostaly i hasicí přístroje. Vše dobře dopadlo. Pokud si netroufnete na národnost
a jméno této vesmírné stanice, najdete tyto
údaje v tajence dnešní křížovky.
Foto via wiki volné dílo
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Neznámá látka! Kam s ní?
„V říjnu přijalo krajské operační a informační středisko HZS
Královéhradeckého kraje hlášení
o nálezu neznámé látky v budově
městského úřadu na nám. F. L.
Věka v Dobrušce. Látka se měla
nacházet v obálce. Na místo byly
vyslány dvě profesionální jednotky hasičů ze stanic Dobruška
a Rychnov nad Kněžnou. Hasiči
vymezili prostor kolem úřadu
páskou a připravili ve vytyčené
zóně dekontaminační stanoviště.
Dva příslušníci se následně oblékli
do speciálních ochranných oděvů,
obálku s látkou vyzvedli, zajistili
a uložili do ochranných obalů. Takto byla připravena na transport do
laboratoře Státního ústavu jaderné,
chemické a biologické ochrany
v Kamenné u Příbrami, kde bude
podrobena analýze. Z úřadu bylo
evakuováno celkem patnáct osob.
Tři osoby, které měly přijít do
kontaktu s neznámou látkou, hasiči
dekontaminovali. Stejně tak byly
dekontaminovány prostory úřadu.
Zároveň provedly jednotky v místě nálezu měření radioaktivity,
přístroje však přítomnost žádných
radioaktivních látek neukázaly.
O situaci byli vyrozuměni zástupci
samosprávy, krajské hygienické
stanice i Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Na místě spolupracovali hasiči s Policií ČR, se kterou
bude dále koordinován další postup
na základě výsledků chemické
expertízy…“ (citace tiskové zprávy
HZS KHK)

Vědci „obranáři“
Zpráva o nálezu obálky, balíčku s podezřelým obsahem, který
nedokáží hasiči a další zasahující
složky rychle a spolehlivě identi-
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nebezpečné látky, a potvrdit tak či
vyloučit přítomnost nebezpečných
chemických sloučenin, radioaktivních látek, nebo vysoce rizikových
a rizikových biologických agens
a toxinů. Tuto unikátní schopnost
odborných pracovišť využívají základní složky IZS nejčastěji při nálezech podezřelých předmětů nebo
potenciálně nebezpečných látek
na významných anebo vysoce exponovaných místech, případně při
prověřování zajištěných poštovních
zásilek adresovaných významným
osobnostem, státním orgánům
a institucím. Na pracovišti v Kamenné u Příbrami je k dispozici
také heliport, umožňující rychlý
letecký transport nálezů do ústavu,
případně dopravu expertů a příslušného přístrojového vybavení
na místo mimořádné události.
fikovat, není vůbec ojedinělá. Kde
dostane neznámá látka, podezřelá
hmota, prášek, svoje jméno? Jak
vyřešit nerudovskou otázku: Kam
s ní? Odpovědí je laboratoř Státního ústavu jaderné, chemické
a biologické ochrany v Kamenné
u Příbrami. Právě na toto špičkové
pracoviště s národním i mezinárodním významem, chceme
upřít vaši pozornost. Státní ústav
jaderné, chemické a biologické
ochrany je veřejná výzkumná
instituce zřízená Státním úřadem
pro jadernou bezpečnost (SÚBJ).
Zabývá se výzkumem a vývojem
v oblasti chemických, biologických
a radioaktivních látek a zabezpečením technické a analytické
podpory dozorové a inspekční
činnosti SÚJB v radiační ochraně
a při kontrole zákazu chemických
a biologických zbraní. Na vyžádání
podporuje činnost státních orgánů

a institucí, organizačních složek
státu nebo územních samospráv.
Poskytuje také odbornou pomoc
Integrovanému záchrannému systému při řešení situací s možným
závažným ohrožením obyvatel
nebo životního prostředí.

Historie a současnost
Jeho počátky sahají do roku 1960,
kdy byl zřízen Ústav pro hygienu
práce a prevenci chorob z povolání při těžbě a úpravě radioaktivních
surovin, jako složka hygienické
služby začleněná v ZÚNZ Jáchymovských dolů, V roce 1965 se
Ústav stěhuje z Jáchymova do Kamenné u Příbrami; současně se
mění název na Ústav hygieny práce
v uranovém průmyslu, V roce 1992
proběhne jeho transformace na samostatnou rozpočtovou organizaci
zřizovanou ministerstvem zdravot-
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nictví. O tři roky později je sloučen s Centrem medicíny katastrof
Opava; současně proběhne změna
názvu na Ústav pro expertizy
a řešení mimořádných situací jako
právního nástupce obou předchůdců, zřízený ministerstvem zdravotnictví jako samostatná příspěvková
organizace. V roce 2000 je zde
delimitace a transformace Ústavu
na Státní ústav jaderné, chemické
a biologické ochrany se sídlem
v Příbrami-Kamenné. A konečně
v roce 2007 probíhá transformace
Ústavu na současný Státní ústav
jaderné, chemické a biologické
ochrany, veřejné výzkumné instituce, zřízené dle zákona č. 341/2005,
Sb. Státní ústav jaderné, chemické
a biologické ochrany zajišťuje
pro celé území ČR úlohu odborného pracoviště, které je trvale připraveno provést rychlou identifikaci
nálezů obsahujících potenciálně

Doma i v zahraničí
Ústav se podílí i na zajímavých
zahraničních projektech. Jeden
z nich se týkal i exotické africké Tanzánie, kdy se pracovníci
Ústavu, vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem s radiační
ochranou horníků v uranovém
průmyslu v ČR, podíleli i na vytvoření vzdělávacích kurzů v oblasti
radiační ochrany v uranovém hornictví v Tanzánii. V aktuální koronavirové pandemii se specialisté
z Kamenné zapojili do testování
vzorků na covid-19. Podílejí se i na
testování ochranných prostředků
(masek, roušek, respirátorů).
redakce
(s využitím tiskové zprávy
Martiny Götzové,
tiskové mluvčí HZS KHK,
foto: sujchbo.cz)

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nabízíme dobrovolným,
hasičským sborům odz ko u š e n é , h a s i č s ké
vozy, se zárukou, v plně
funkčním stavu: 1/LIAZ
18.29 XA-CAS K25, 4 × 4,
2 500 litrů VODY + 400
litrů PĚNY, rok 1. přihlášení: 1996, EURO motor,
ABS, Bosch čerpadlo, naviják na DO + osvětlovací
stožár na DO. 2/IVECO
TURBODAILY 40E10W
4 × 4, 800 litrů VODY, Mercedes Atego 2×, Mercedes
1124: 4 × 2,4 × 4, velitelské
vozidla, Opel, Mercedes
a jiné. Kompletní nabídka,
našich, 13 vozidel v Havlíčkově Brodě na: www.
dobraci.sk/cars/, e-shop:
shop.dobraci.sk/. V ceně
vozidla:
1) nová STK a EK, české,
evidenční čísla.
2) Vozidlo je barevně upravené dle požadavků Vyhlášky 53/2010. Reference 75 hasičských sboru,
kterým jsme odevzdali
auta v letech 1993–2020.
Vzdělávací středisko
Ivana Kubičková
– T. E. P., s. r. o., nabízí
v Praze kurzy v oblasti
PO, BOZP a ekologie.
Bližší informace na tel.
603 441 171 nebo www.
tep-kubickova.cz.

