Pátrání po stříkačce Ebert

Franklin a Diviš – krotitelé blesků
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Požáry
na polích

I v období srpna se s požáry potýkala zemědělská pole v různých částech republiky. Nejčastější příčinou
těchto požárů byla technická závada
zemědělské techniky (traktory,
kombajny, automobily) nebo lidská
nedbalost (např. nedopalek cigarety
nebo se vznítí sláma od rozžhaveného výfuku automobilu). Hasiči se
setkávají i s požáry, které způsobí
kámen nebo jiný cizí předmět, jenž
se dostane do techniky. Prevencí
je, aby zemědělci měli svou techniku ještě před žněmi zkontrolovanou, včetně elektroinstalace
a palivové soustavy. Stroje by měly
být opatřeny i lapači jisker a funkčními přenosnými hasicími přístroji.
MV-GŘ HZS ČR zpracovalo metodickou pomůcku pro období
žňových prací určenou pro kraje,
obce i samotné zemědělce. Metodika obsahuje návrh možných řešení
k předcházení vzniku požáru a jeho
šíření a k minimalizaci ohrožení
zdraví a škod na majetku.

Memorandum

o spolupráci

Sucho je společným tématem
také pro lesníky a hasiče. V lesích
přibývá souší a tedy i požárů. Proto
zástupci Lesů ČR a HZS ČR podepsali memorandum o spolupráci.
Obě instituce pokračují ve spolupráci na projektu Body záchrany.
Žluté tabulky s unikátním kódem
umísťují lesníci od roku 2016 podle
metodiky HZS ČR na křižovatkách
lesních cest, v horách i rozsáhlých
lesích. Dnes je jich již více než dva
a půl tisíce, nejvíce ve skalách na
Náchodsku. Na tabulkách jsou telefonní čísla tísňových linek. Body
záchrany tak pomáhají návštěvníkům při nesnázích, díky nim se ale
daří i lépe lokalizovat místo požáru.
Zdroj HZS ČR

Čeští hasiči
uspěli v Číně

Navzdory velikosti je i mohutný zemědělský kombajn ohrožen případným požárem, jako každý jiný stroj. Foto mf.

Hasiči na filmovém festivalu
Záchrana osob v těžko přístupném terénu, zejména pak ze skalního terénu. To bylo téma debaty,
které se uskutečnila v rámci zahajovacího večera Mezinárodního
horolezeckého filmového festivalu

v Teplicích nad Metují. O své zkušenosti se s diváky podělili ředitel
územního odboru Náchod HZS
Královéhradeckého kraje plk. David
Pouč, náčelník Skalní záchranné
služby Jan Adamec a výkonný
člen SZS a velitel čety na stanici
Náchod ppor. Josef Hlaváček. Návštěvníkům festivalu prezentovali
například průběh záchrany zraněné
osoby ve skalním terénu, jak se
zachovat v situaci, kdy ve skalách
dojde k mimořádné události, ale
také jakým výcvikem záchranáři
a hasiči prochází.
HZS KHK

Hasičský rekord začátkem
pelhřimovské tradice

Slavné krematorium z filmu
Vesničko má středisková stabilně
v Pelhřimově nenajdete. V roce
2010 jej však na pár dní hasiči,
u příležitosti desetiletého výročí
své existence, postavili. Do rakve,
která byla umístěna uvnitř historicky prvního pelhřimovského
krematoria za tři dny, kdy existovalo, vhodily stovky lidí lístky se
svými trápeními a starostmi. Celé
krematorium i se všemi problémy

následně 25. srpna 2010 starosta
města zapálil. Pelhřimovákům se
nápad natolik zalíbil, že se z pálení
pelhřimovského krematoria stala
tradice v rámci Celostátního hasičského festivalu dechových hudeb
a dnů záchranářů Pelhřimov. Letos
tak tomu bylo v  sobotu 24. srpna.
První ročník této recesistické
akce se vepsal také do České
knihy rekordů. Poté, co bylo první
krematorium zapálené a po vyhlá-

šení poplachu dorazila na místo
ruční historická stříkačka tažená
koňským dvojspřežím. Voda byla
do stříkačky přepravována v hasičských přilbách lidským řetězem
z městské kašny. Řetěz vytvořilo
181 dobrovolných i profesionálních
hasičů doplněných o návštěvníky
akce. Za 21 minut bylo k požáru
přepraveno popsaným způsobem
120 přileb s vodou.
Zdroj HZS ČR

Století nestora hasičů na Vysočině Karla Herolda

Zahraniční okénko:
Litevská republika
... na straně 5

Ve službách hasičstva
Karel Herold se narodil ve středu
15. 8. 1919 v budově Zámku tzv.
opatství ve 2. poschodí ve služebním bytě panství Zdeňko Radslava
Kinského. V roce 1925 se stal žákem jednoty. Od svých 6 roků, když
začal chodit do místní školy, která
byla rovněž na druhém nádvoří
Zámku, velmi pozorně sledoval
činnost hasičského sboru a jeho
členů. V roce 1927 ho zlákali do
svých řad a již v červnu 1928 vítal
v hasičském cvičném stejnokroji na
náměstí Žďáru na Moravě prvního
prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka se stovkami
dalších hasičů, kteří přijeli na tuto
mimořádnou událost s celého okolí
okresu. V roce 1937 bylo 50leté
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Vladimír Lacina. Po úvodních obřadech seznámil s životem a prací
jmenovaného starosta Bítešského hasičského ok rsku Ludvík
Zavřel. Po homilii (promluvě) byla
slavnostně požehnána medaile,
která byla u příležitosti tohoto
výročí zhotovena a první dva kusy
předány synům Karlovi a Pavlovi.
Na závěr bohoslužby obdržel Ludvík Zavřel od zástupce duchovní
služby plaketu sv. Floriána. Hrou
na varhany a zpěvem provázel
starosta okrsku Měřín Vladimír
Sklenář s chotí Martinou. Následně
se účastníci přesunuli na hřbitov na
Jámské ulici, kde položili smuteční
věnec. Tímto byl důstojně oslaven
život a dílo člověka, který pro
vysoce humání myšlenku „Bohu
ke cti, bližnímu ku pomoci“ žil.

Rodina, přátelé a desítky uniformovaných hasičů si v sobotu 10. 8.
2019 v Bazilice minor Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Mikuláše ve
Žďáru nad Sázavou 2 připomnělo
nedožité sté narozeniny osobnosti
hasičstva Karla Herolda. Zde
v prostorách zámku Kinských se
15. 8. 1919 narodil lesmistrovi Karlu
a Aloisii Heroldovým. Slavnost započala nástupem čety praporečníků
s hasičskými prapory zúčastněných
sborů. Slavnostnímu i pietnímu
aktu předsedal R.D. Mgr. Pavel
Rostislav Novotný, O.Praem., pověřený duchovní službou pro uniformované složky IZS na území
brněnské diecéze. Spolu s ním se
bohoslužby zúčastnili R.D. Mgr.
Vladimír Vojtěch Záleský, trvalý
jáhen a bývalý profesionální hasič

Letošní Světové policejní a hasičské hry 2019 (World police and
firefighter games 2019) hostilo
čínské Chengdu. Šest nejlepších
závodníků z reprezentace Hasičského záchranného sboru ČR
v TFA (Toughest Firefighter Alive
– nejtvrdší hasič přežije) letělo na
hry s velkými nadějemi. Výsledek
však mnohonásobně předčil všechna očekávání. Celkově si čeští borci
přivezli z her deset medailí, čtyři
zlaté, dvě stříbrné a čtyři bronzové!

Léto hasičských
pyrotechniků
I hasičští pyrotechnici měli rušné
léto. Zasahovali například při nálezu nevybuchlé pumy v Litvínově.
Ta byla nalezena při výkopových
pracích u vstupní brány firmy Unipetrol. Poté asistovali hasiči HZS
Jihomoravského kraje pyrotechnické službě Policie ČR při odpalu
nalezeného dělostřeleckého granátu, který bylo nutné zneškodnit
na místě. Další asistenci Policii ČR
pak provedli hasiči HZS Moravskoslezského kraje při nálezu osobního
vozidla, ve kterém byl převážen
střelný prach a chemické látky.

Lezecký polygon
v nominaci

Jak jsme vás i v Hasičských
novinách informovali, ve Velkém
Poříčí byl otevřen unikátní lezecký
polygon HZS Královéhradeckého
kraje pro činnosti ve výšce a nad
volnou hloubkou. Uvnitř je kromě
lezeckých stěn i speciální vybavení
pro simulace zásahů ve specifických
podmínkách – cvičná studniční
šachta nebo polygony stísněných
prostor. Nyní je lezecký polygon
HZS KHK nominován do soutěže Stavbu roku 2019.

Stránkami
hasičské historie
... listujeme na straně: 4
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Události

Zničené kamiony Pila v plamenech

nový školní rok. Z hlediska požárů
je to rizikové období. Nemáme tím
na mysli jen ilegální vdechování
zplodin vznikajících spalováním
tabáku někde ve stohu. Stačí, když
si dítko školou povinné má něco
doma ohřát na plynovém vařiči
(než se vrátí rodiče z práce) nebo,
když se chce rozpomenout na
čerstvou dovednost získanou na
letním táboře. Což o to, opakování
je matka moudrosti. Jen si nesmí
opakovat postup rozdělávání táboráku jedinou sirkou někde v rohu
dětského pokojíčku… Po prázdninách a dovolených nastaly opět
dny všední. Ať se vydaří – bez
požárů!
redakce

Pomoc němé tváři
Pomoc hasičů nepotřebují v létě
jen lidé, ale i zvířata. Tak například… Toulavého kozla, který
opustil domov a vydal se na cesty,
odchytávali polenští profesionální
hasiči z Kraje Vysočina. Jeho pouť
skončila v místním pneuservisu,
kde se jej za přítomnosti zvěrolékaře podařilo zajistit, a byl
převezen do polenského útulku,
kde si jej mohl vyzvednout majitel.

Těžký úkol měli hasiči z Karlovarského kraje, kteří se pokoušeli
v karlovarském jezdeckém klubu
postavit na nohy koně, který to
sám nezvládal. Situaci hasičům
ztěžoval fakt, že v boxu, ve kterém
ležel, nebylo možné přistavit techniku pro zvednutí. Nakonec vše
dobře dopadlo, koně se podařilo
postavit na nohy a rozchodit.
Zdroj HZS ČR

Představujeme vám společnost
HTB – Požární ochrana a.s, jejíž historie sahá do 60. let minulého století.
Dříve Elektrotelevizní služba Ostrava,
kterou mnozí znají pod zkratkou ETS
Ostrava a.s., prošla za dobu své existence řadou významných změn. Více
než 17 let byla součástí Holdingu Vítkovice, a to pod názvem Vítkovice HTB
a.s. V loňském roce změnila vlastníka,
název i sídlo. Pod značkou HTB – Požární ochrana a.s. zajišťuje komplexní
služby v požární ochraně, a to jak na
území České republiky, tak Slovenska. Mezi hlavní činnosti společnosti
patří zejména prodej a servis hasicích
přístrojů, včetně tlakových zkoušek
a plnění. Provádí a zajištuje rovněž služby v oblasti BOZP
- zpracování dokumentace
a technických zpráv,
poradenskou činnost
v určování počtu
a druhů hasicích přístrojů,
analýzu ri-

zik, školení a odbornou přípravu, dokumentaci o protivýbuchové prevenci,
služby koordinátora staveb, preventivní
kontroly osobou odborně způsobilou,
hmotné dodávky věcných prostředků
požární ochrany, a v rámci servisní činnosti pak kontroly požárních vodovodů,
kontroly požárních klapek, periodické
kontroly a zkoušky tlakových láhví
a svazků, revize tlakových nádob stabilních, kontrolu stabilních a polostabilních hasicích zařízení, údržbu, včetně
nového plnění a opravy hasicích přístrojů, požárních vodovodů i požárních
klapek, požárních dveří a řadu dalších
služeb dle
po-

Plovoucí čerpadlo
NIAGARA 2

vlivem přehoření palivové hadice.
Tento únik hasiči zastavili. Událost byla nahlášena před půl pátou
odpoledne a likvidace byla lehce
po osmnácté hodině. Příčina je
v šetření. Škoda se bude pohybovat
v miliónech Kč.
kpt. Mgr. Petr Poncar, tiskový
mluvčí HZS Plzeňského kraje

Evakuace osob při požáru bytu
Krátce po půl druhé odpolední
v úterý 13. 8. 2019 převzala linka
tísňové pomoci HZS Olomouckého kraje informaci o viditelných
plamenech a kouři z druhé patra
bytu v panelovém domě na ulici
Interbrigadistů v Přerově. Operační
středisko k místu ihned vyslalo
posádky výjezdových vozidel
z centrální stanice v Přerově za
posílení další jednotkou drážních
hasičů (HZSp SŽDC) a dobrovolných hasičů z Přerova. V průběhu
jízdy jednotek k zásahů, prostřednictvím radioprovozu, byla hasičům doplněna informace o možnosti přítomnosti uvězněných
osob v zakouřených prostorech.
To se také hasičům průzkumem
potvrdilo. Ve spolupráci s Polici
ČR s hořících prostor evakuovali
celkově 16 osob, z toho čtyři včetně

třeb zákazníků. Společnost je rovněž
výhradním dodavatelem plovoucích
čerpadel řady NIAGARA, která patří
mezi oblíbené prostředky a pomocníky,
a to jak u Sborů dobrovolných hasičů,
tak u profesionálních jednotek HZS
ČR. V současné době lze zakoupit 3
typy čerpadel, a to: NIAGARA Mini,
NIAGARA Plus a NIAGARA 2. Bližší
popis včetně technických parametrů
naleznete na stránkách společností:
www.htb-po.cz, kde naleznete rovněž kontakty na jednotlivá střediska
a pobočky.
Zaměstnanci společnosti vám
v případě potřeby zodpoví vaše dotazy
a poradí.
Těšíme se na spolupráci s vámi.

obyvatelky vyhořelého bytu skončily v péči posádek zdravotníků.
Plameny a zakouření byt zcela
poničily, samotné zdolání plamenů
proběhlo v krátkosti. Návazně hasiči prostory ochladili a odvětrali
pomocí přetlakové ventilace. Důkladným průzkumem s využitím
termokamery vyloučili možné
skryté šíření v šachtách a okolí
ohniska požáru. Hasiči současně
asistovali posádkám záchranářů
při ošetřování. V mezidobí provedli
nutná bezpečnostní opatření a spolupracovali při hledání řešení dané
situace s možností náhradního
ubytování, případném dočasném
transportu na evakuační místo.
Nabídka evakuovanými nakonec
nebyla využita.
Zdeněk Hošák – tiskový mluvčí
HZS Olomouckého kraje

a pěnu. Požár se podařilo jednotkám požární ochrany dostat pod
kontrolu v 21.50 hodin. Poté byla
postupně dohašována skrytá ohniska požáru. Na místo se ve čtvrtek
v dopoledních hodinách dostavili
hasičští vyšetřovatelé i odborníci
z Institutu ochrany obyvatelstva
HZS ČR Lázně Bohdaneč, aby zjistili, co požár způsobilo. Škoda byla
předběžně vyčíslena na 1.800.000
Kč. Uchránit se podařilo majetek
na dřevěném sile, které stálo poblíž
pily, a to v hodnotě 5.000.000 Kč.
por. Bc. Vendula Horáková,
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

Osobní automobil v řece
Dne 26. 8. 2019 zasahovali
profesionální hasiči u nehody osobního automobilu v Bojkovicích na
Uherskohradišťsku. Hasiči přijali
v 8:23 hodin zprávu o nehodě
osobního automobilu, který vjel
v Bojkovicích do řeky Olšavy.
K nehodě byli vysláni profesionální
hasiči z Uherského Brodu. Hasiči
na místě zjistili, že z automobilu
nevytékají provozní kapaliny. Řidič hasičům sdělil, že zaparkoval
automobil a šel si nakoupit. Po

opuštění obchodu se napřed domníval, že mu někdo automobil odcizil,
ale následně zjistil, že automobil
stojí v řece. Vzhledem k výškovému rozdílu hladiny vodního toku
a úrovně silniční komunikace si
velitel zásahu vyžádal příjezd vyprošťovacího automobilu z požární
stanice Otrokovice. Při nehodě ani
v průběhu vyprošťovacích prací
nedošlo k zranění osob.
nprap. Roman Žemlička
– HZS Zlínského kraje

XC70-CSSK-A

XC – nová generace špičkových
detektorů oxidu uhelnatého
s funkcí Alarm Scan

XC100-CSSK-A

Dopřejte si klidný spánek s CO alarmem Honeywell Home XC!

Honeywell Home – synonymum spolehlivosti,
kvality a pokročilých technologií

XC100D-CSSK-A

Cílem společnosti Resideo je bezpečí a spokojenost našich zákazníků. Naše osvědčené detektory
chrání zdraví a život spokojených uživatelů na celém světě před záludným zabijákem – smrtelně
jedovatým oxidem uhelnatým (CO), vznikajícím při nedokonalém spalování v karmách, plynových
sporácích, krbech, ve špatně větraných garážích či nedostatečným odtahem spalin komínem.
Nová generace CO alarmů Honeywell Home XC je nyní vybavena aplikací AlarmScan pro
bezdrátový odečet dat z detektoru. V ČR podle úředních statistik dochází ročně ke
stovkám smrtelných otrav tímto plynem – neváhejte a investujte do spolehlivé
a včasné ochrany před jeho smrtelnými účinky!)

Za společnost
HTB – Požární ochrana a.s.
Mgr. Zuzana Bilíková,
předseda představenstva

Přednosti a výhody:
• Detekce na bázi elektrochemického čidla, bateriové napájení bez kabeláže
• Každých 60 min autotest funkčnosti vnitřních obvodů
• Vhodné i pro vlhké prostředí při relativní vlhkosti 25–95% (např. koupelny)
• Akustická signalizace > 90 dB ve vzdálenosti 1 m
• Signalizace již od nízké koncentrace CO pro možnost včasného opatření
• Multifunkční tlačítko na test akustického signálu, ztlumení a signalizace chyby
• Možnost bezdrátového propojení více detektorů zásuvným modulem XW100-CS
• Mobilní aplikace AlarmScan pro odečet hlášených poplachů a stavu detektoru
• Verze XC70-CSSK-A – čidlo Ecosure®, 7 letá záruka, funkce alarm, stav napájení, chyba, větrání
• Verze XC100-CSSK-A – čidlo Ecosure X®, 10 letá záruka, f unkce alarm, stav napájení, chyba,
větrání, světelná výzva k evakuaci
• Verze XC100D-CSSK-A – čidlo Ecosure X®, 10 letá záruka, funkce alarm, stav napájení, chyba,
větrání, světelná výzva k evakuaci, multifunkční LCD displej s informacemi o koncentraci CO
• Snadná instalace, kompaktní konstrukce a moderní design vhodný do každé domácnosti
• Vyrobeno v EU podle standardu EN50291
Tyto výrobky zakoupíte, a další informace získáte, u našeho autorizovaného prodejce :

Új

„Ať si kdo chce co chce říká, ať
si mamka slzy utírá, k dokonalému
mladému muži patří cigareta jako
k velbloudovi hrby. Pravda, žvýkačka zahraniční výroby správně
nasazená na dásni také vyvolá
obdiv a samovolná bublina při
řeči s ředitelem školy vykoná své,
ale cigárko je cigárko…“ Zadržte
a nepište hned stížnost na ministerstvo školství, že Hasičské
noviny kazí mládež a dávají ji
v plen drogovým závislostem,
konkrétně pak tabakizmu. Citací
z jedné legendární povídky pánů
Šimka a Grossmanna (starší ročníky jistě vzpomenou) jsme chtěli
neotřele připomenout, že nastal

Na čer pací stanici na 111,5
km D5 ve směru na Rozvadov
došlo 18. 8. 2019 před půl pátou
odpoledne k požár u kamionu,
který zasáhl i druhý, vedle stojící
kamion. Na místo vyjely jednotky
stanic Stříbro a Tachov a také
JSDH Stříbro. K hašení použili
hasiči pěnu a vodní proud. V průběhu zásahu došlo k úniku nafty

K požáru pily do Morašic, části
obce Skupice, vyjíždělo ve středu
14. srpna v 21:28 hodin 10 jednotek
profesionálních i dobrovolných
hasičů. Vyhlášen byl tak druhý
stupeň požárního poplachu. Na
pile se ve středu pracovalo až do
17 hodin. Poté zaměstnanci standardně vypnuli hlavním jističem
přívod elektrického proudu. Uvnitř
objektu se nacházely stroje, nebezpečí na hasiče čekalo také v podobě
olejů i benzínu. Při likvidaci požáru došlo k explozi sudu s olejem
a kanystru s benzínem. Pod katrem
se nacházelo velké množství pilin,
které žhnuly. Hasiči k likvidaci
tohoto ohniska použili smáčedlo

© 2019 Resideo Technologies, Inc. The Honeywell Home Trademark is used under license from Honeywell International Inc.
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Katolický kněz
Václav Prokop Diviš (1698–1765) byl katolickým knězem. Zároveň však talent připojil
k jeho jménu i další charakteristiky: přírodovědec, hudebník, vynálezce, léčitel. Svůj vědecký
entuziazmus ve formě působivých experimentů
představil i před zraky samotné císařovny Marie
Terezie. Poté, co byl pověřen řízením farnosti
v Příměticích u Znojma, naplno se začal věnovat řadě pokusů zaměřených na elektřinu. Již
v roce 1753 sepsal pojednání o svádění elektrických výbojů z mračen do země. Vyvrcholením
tohoto bádání bylo v roce 1754 sestrojení tzv.
meteorologického stroje (Machina Meteorologica). Jednalo se o uzemněnou konstrukci, která
fungovala podobně jako současný hromosvod.
Poslání meteorologického stroje mělo však být
podle Divišových úvah mnohem komplexnější.
Systém měl především fungovat preventivně, tj.
vyrovnávat napětí mezi „nebem a zemí“ a tím
zamezit elektrostatickému bleskovému výboji
jako takovému. Nadaný příslušník premonstrátského řádu se věnoval i něčemu, co můžeme
bez uzardění označit jako úsvit elektroléčby
v Čechách. Co na jeho pokusy říkalo jeho okolí?
Odborná akademická obec jej uznávala, prostý
lid již o něco méně. Když v roce 1759 postihly
oblast Znojemska nebývalá sucha a „z nebe
nespadla ani kapka“, byl za viníka označen
právě Divišův meteorologický stroj. Venkované
konstrukci zařízení zničili. Jestli potom zapršelo?
Někdy jistě…

Stěží si můžeme představit větší strach a bázeň, které zachvátily
naše předky, než situace, kdy oblohu křižují blesky a zuří silná bouře.
I v nás, moderních lidech, zůstává
obava při pohledu na silný elektrostatický výboj produkovaný během
bouře. Navíc, zahřátý vzduch přináší
v bouřce i výrazný akustický vjem –
zvuk hromu. I když jsme vyzbrojeni
znalostmi, stejně bychom nejraději zapálili pro jistotu hromniční
svíčku. Píše se polovina 18. století.
Dva muži se dívají na to ohromující
nebeské divadlo. Pavučiny blesků co
chvíli rozsvěcují potemnělou oblohu,
hrom burácí a ohlušuje… Ti dva muži
věří, že dokážou tuto ohromnou sílu
zkrotit tak, aby už lidem neškodila.
Zdá se, že Čech Prokop Diviš a Američan Benjamin Franklin hodili rukavici přímo k božím nohám… Pojďme
se s nimi seznámit.

Prokopa a Benjamina na vás!
Pár dobrých rad…

Americký státník

Benjamin Franklin (1706 –1790)
byl americký státník, spisovatel
a přírodovědec. Je jedním z otců
zakladatelů moderní americké
demok racie, autorem pr vního
návrhu americké ústavy. Byl však
rovněž duchem neobyčejně zvídavým a badatelsky orientovaným.
V roce 1753 popsal zařízení, které
můžeme označit jako hromosvod.
O elektřině také vydal čtyřsvazkové odborné pojednání. Slavným se
stal jeho pokus s drakem vypuštěným do bouřkového mraku. Než se
však propracoval ke skutečné konstrukci hromosvodu – bleskosvodu,
uběhlo ještě několik let. Franklin
namířil kovový hrot do měkkého
podbřišku bouře až v roce 1760.
Jeho zařízení bylo pragmatičtěji
orientované, než meteorologický
stroj Prokopa Diviše. Franklin
nechtěl harmonizovat vztahy mezi
nebem a zemí, ale pouze bezpečně
ovládnout bleskový výboj.

Benjamin Franklin, politik i badatel.

Horní část historického hromosvodu Prokopa Diviše

Spor o prvenství

Pravdou je, že bleskosvod –
hromosvod Prokopa Diviše, byl
zkonstruován dříve, než ten Franklinův. Kdyby to nebylo tak vážné
téma, dral bych se nám jistě na
jazyk příměr z biografie Járy Cimrmana. I on okusil zklamání, kdy
byl ve finále bádání často někým
předstižen, tu Nobelem, tamhle
zase Edisonem… Ne, už vážně.
V anglofonním světě je za vynálezce hromosvodu – bleskosvodu
považován Benjamin Franklin. My
Češi, si ponecháme v úctě našeho
Prokopa Diviše. Anglofonní svět
s tím může nesouhlasit, může o tom
diskutovat, ale to je to jediné, co
s tím může dělat (bereme si na pomoc slova Járy Cimrmana). Ať už
vzpomeneme na Benjamina Franklina nebo Prokopa Diviše, měla
by nás především udivovat jejich
odvaha a genialita s jakou se rozhodli zkrotit a umravnit sílu něčeho
tak mimořádného jako je bouřkový
elektrostatický výboj. Možná, že
ve Franklinově případě posunula
úspěšnost hromosvodu jeho mimořádně jednoduchá konstrukce
a jednoúčelové poslání celého zařízení – bezpečné svedení bleskové-

ho výboje. Divišův meteorologický
stroj byl nákladnější konstrukčně
i finančně. Navíc jeho autor usiloval
o vizionářský, až kacířský cíl: odstranit napětí mezi nebem a zemí,
zamezit samotné tvorbě blesků.
O takovém cíli si můžeme nechat
jen zdát i v současném 21. století.
Na straně druhé, již nyní existují
tzv. aktivní hromosvody, které toho
umí opravdu více, než jen čekat až
do nich „uhodí“. Jak jsem se dočetl
v časopise Elektro 7/2019: „Aktivní
hromosvod funguje na principu
nabíjení kondenzátoru a násobiče
napětí. Pomocí napájecího zařízení
vysílá do okolí vysokonapěťový
signál s určitou frekvencí, amplitudou a s opačnou polaritou, než
je polarita mraku. Tím „nabízí“
vzestupnou cestu k sestupné dráze
úderu blesku.“ Nutno dodat, že
takové zařízení by se zvídavému
duchu Prokopa Diviše velmi zamlouvalo. Vědeckou zvědavost
bychom měli ve vztahu k bouřkám
pěstovat i nadále. O řadě elektrostatických projevů v atmosféře toho
stále příliš nevíme, ať už se jedná
o tzv. kulové blesky či tajemný
Eliášův oheň.

Každý rok je na našem území
řada bouřkových dní. Blesky stále způsobují požáry a materiální
škody. Navzdory tomu, že pravděpodobnost zásahu člověka bleskem
je prý 1: 3 000 000, i u nás bohužel
blesky způsobují oběti na životech.
Přijměte tak na závěr toho článku
i několik dobrých hasičských rad,
jak bouřku přežít ve zdraví. Během
bouřky nevycházejte zbytečně
ven a raději si neplánujte výlety,
pokud předpověď hlásí výskyt bouřek. Bezpečný úkryt před bleskem
poskytují budovy, zejména velké
objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí. V přírodě se
můžete bezpečně schovat v hustém
lese a háji, nižším porostu nebo úz-

kém údolí. Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy,
na okraji lesa, pod převisy nízkých
skal či v menších staveních bez hromosvodu – bleskosvodu. Největší
nebezpečí zásahu bleskem hrozí
při pobytu v otevřeném terénu a na
vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí
(sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo
vodních ploch. Nikdy se za bouřky
neopírejte o zeď či skalní stěnu.
Během bouřky nezůstávejte na
kopcích a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé
pláni, rozhodně nepokračujte dál
v chůzi a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším řešením je

Prokop Diviš, vynálezce a badatel s teologickým vzděláním

přečkat bouřku v podřepu s nohama
a rukama u sebe – na zem si určitě
nelehejte. Za bouřky venku pokud
možno nepřenášejte kovové předměty. Bouřka je nejvíce nebezpečná
do vzdálenosti 3 km (tj. zhruba 9
s mezi hřměním a bleskem), ale
v bezpečném úkrytu raději zůstaňte
až do doby, než bude bouře alespoň
10 km vzdálená (tj. zhruba 30 s mezi
hřměním a bleskem). Až to všechny
skončí a vy přečkáte bouřku ve
zdraví, klidně se postavte a zahrozte
temnému nebi: Hromy, blesky…
Prokopa a Benjamina na Vás!
Připravil Mirek Brát,
zdroje foto a dat: hzscr.cz,
sloupnice.cz, wiki, flickr,
nacestu.cz
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XIX. hasičský tábor Morava – Radíkov 2019
Ve dnech 14.–24. 7. 2019 uspořádal Spolek HATASPO (zkratka
názvu Hasičské tábory a sport)
v rekreačním a táborově uzpůsobeném areálu Chata pod věží další
XIX. celorepublikový hasičský
tábor, kterého se zúčastnili nejeden naši členové jako děti, ale
především náš hasičský dorost
pomohl na pozicích instruktorů
a vedoucích. Jak uvedla jeho organizátorka a dlouholetá hasička
a hlavní vedoucí tábora Marcela
Vystrčilová: „Naším cílem je, abychom si také vychovávali postupně
novou generaci šikovných vedoucích, s láskou k dětem a hasičině,
souhlasíte? Aktivit na táboře bylo

spousta a díky výborné spolupráci
s SDH Hlubočky, Trusovice, Klopotovice, Červenka, Služín, Ostrava, Praha-Čelákovice, Náměšť
na Hané a Brno Přízřenice jsme
mohli tábor zrealizovat a připravit
tak opět stovce dětí krásných 11
dní nezapomenutelných zážitků.
Všem tímto moc děkuji.“ Více na
foto https://tabor2010.rajce.idnes.
cz/ nebo na FB Spolek HATASPO.
Děkujeme rodičům a sponzorům
za dárky a zajištění programu – firma ZAHAS, Naši hasiči, lezecká
skupina SŽDC Přerov, Výcvik
psů Brodek u Přerova, BESIP,
SDH Hlubočky, Fort Radíkov,
DJ Chosé.

Hasiči zdolávali překážky a přívaly vody
ravská liga TFA) očekávali kromě
jiných také vzácnou návštěvu.
Svoji účast totiž přislíbily děti se
svými tetami z Dětského domova
CHOVÁNEK z Brna. Stejně jako
na Onkologické oddělení dětské
nemocnice Brno, i sem, do tohoto
domova jezdí členové MLTFA
dělat dětem radost různými dárky
a akcemi, které jsou pro tyto děti
vhodné. A děti z dětského domova
nezklamaly. Přijely a bavily se
skvěle. Nevadily jim ani silné
dešťové přeháňky, které se nad
Doubravicí během odpoledne
přehnaly několikrát. Říká se, a je
to určitě pravda, že hasičům voda
nevadí. Svědčí o tom i jejich houževnatost při soutěži žen (zaslouží
velký obdiv) a soutěži tandem štafeta, kdy déšť závodníky opravdu
nešetřil. Ale vydrželi a soutěže
dokončili. V pátém ročníku soutěže
TFA byly vyhlášeny čtyři kategorie: muži do 35 let, muži nad 35 let,
ženy a tandem štafeta (poslední
kategorie si v roce minulém získala velkou oblibu, proto byla opět
zařazena). Do kategorie „Muži do
35 let“ se přihlásilo a startovalo
23 závodníků. Stejně jako v roce
minulém zvítězil Zdeněk Král
z Trpína časem 2:35:29, na druhém
místě se umístil Michal Skřivánek
z Rohatce časem 2:38:47 a na třetím
místě s časem 2:51:31 se umístil
Martin Břenek z Trpína. V kategorii „Muži nad 35 let“ startovalo 8
závodníků. První místo obsadil Tomáš Máca z Brna-Slatiny s časem
2:48:38 (v minulém roce zvítězil
časem 2:53:95 – zlepšení). Druhé
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Sluníčkem a modrou oblohou
začínala v Doubravici nad Svitavou
sobota 3. srpna, kdy se na sokolském hřišti konal 5. ročník soutěže
TFA Nejtvrdší hasič přežije. Celá
soutěž se konala pod záštitou
hejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila Šimka. Do letošního ročníku se kromě závodníků
z Moravy a Čech přihlásili také tři
dobrovolní hasiči ze Slovenska.
Stejně jako v letech minulý byla
perfektně připravena závodní
dráha, na které domácí hasiči pracovali několik dnů, pro závodníky
připraveno zázemí k odpočinku
a pro všechny skvělé občerstvení. A kromě zajímavých soutěží,
které připravila Česká pojišťovna
a BESIP, bylo v letošním roce na
hřišti ještě něco navíc, a to dětská
závodní dráha. Doubravičtí hasiči
společně s kolegy z MLTFA (Mo-

pod Řípem
28. října 2019

u příležitosti 101. výročí vyhlášení Československa
Po položení kytice u sochy praotce Čecha
v Krabčicích-Rovné začínáme
poledním houkáním.
Program a občerstvení pro hasiče i děti
na ploše na konci aleje.
Pro zájemce možný výstup na horu Říp
osvědčenou trasou A1,
prohlídka a ukázky moderní
i historické požární techniky,
zkouška dýchacích přístrojů.
Pod záštitou starosty Roudnice nad Labem Františka Padělka
Pořádá: šéfredaktor Hasičského čtení Josef Pepa Nitra,
OSH Litoměřice, SDH Roudnice nad Labem, sbory Podřipska,
za účasti prvního českého sboru z Velvar a nejstaršího
činného pražského sboru Praha-Braník.

Listování stránkami hasičské historie VI.

Hasičstvo zemí Koruny české
Hasičské noviny nabízejí další díl seriálu z pera Josefa Bidmona, vedoucího komise historie OSH Nymburk. V minulém díle jsme se již věnovali
časům po roce 1948. Pojďme se nyní podrobněji podívat na historii našeho
hasičstva v 50.-70. letech 20. století.

Zákony a vyhlášky

Význam ný m zákonem přelomového období se stal Zákon
č. 18/58 Sb. o požární ochraně
z roku 1958, byl významný tím,
že stanovil povinnou součinnost
občanů při požární ochraně, jejich
osobní i věcnou pomoc při zásahu
u požáru. Také se zde hovořilo
o povinnosti občana počínat si tak,
aby nezavdal příčinu vzniku požáru. Do roku 1960 vešlo v platnost
ještě několik vyhlášek ministerstva
vnitra, které se dotýkaly práce dobrovolných požárníků. V souvislosti
s požadavkem masovosti se skutečně rozšiřovala členská základna,
a to nejen o muže, ale výrazně také
o ženy, dorost a mládež. Dobrovolné požární jednotky našly své
místo také v průmyslových podnicích, zemědělských družstvech,
ve vojenských útvarech a podobně.
Stále rostoucí oblibu získávaly
požárnické soutěže.

Hasičský znak

místo patřilo Radkovi Tesařovi ze
Sebranic s časem 3:01:63 (v roce
2018 obsadil také druhou příčku
s časem 3:05:05- také zlepšení).
Oproti loňskému rok u změna
nastala jen u třetího místa, které
obsadil Petr Mrňka z Újezdu časem 3:24:86. K velkému zlepšení
v dosaženém čase došlo také v kategorii „Ženy“. První místo obsadila Tereza Tmejová z Chotěnova
časem 2:42:01 (v roce minulém
byl čas vítězky 3:09:22), druhé
místo patřilo Kateřině Vodičkové
z Rokytnice nad Rokytnou, která
závod dokončila s časem 3:05:45
a třetí místo obsadila Pavlína
Vaverková s časem 3:28:39 (v roce
2018 obsadila rovněž třetí místo
s časem 4:02:14). Osm dvojic
v soutěži „Tandem štafeta“ bojo-

valo jako o život. A za dosažené
výsledky se nemusí stydět ani ti,
kteří nevystoupali na stupně vítězů.
1.místo obsadila dvojice Zdeněk
Král a Martin Břenek (oba z Trpína) časem 2:42:67, 2. místo Petr
Čandrla (Podolí) a Zdeněk Maňák
(Velká nad Veličkou) skvělým časem 2:47:55 a bronz patřil dvojici
Rostislav Hajný (Doubravice nad
Svitavou) a Radek Tesař (Sebranice) časem 2:48:10, na který mohou
být také pyšní. Věřme tomu, že také
příští ročník soutěže TFA, který se
bude v Doubravici nad Svitavou
konat 1. srpna 2020 bude stejně
úspěšný jako ten letošní.

Hasiči z Přívlaka – Jilem na
Semilsku jsou sborem s 56 členy,
který doslova hýbe životem v katastru obce Poniklá. Připravují
nejednu zajímavé akce, kterých
se rádi účastní nejen obyvatelé
ze širokého okolí, ale i chalupáři
a náhodní turisté. “
Většina se odehrává na malém
hřišti vysoko nad vesnicí s názvem
Benátka, patří sem také oslavy
založení sboru. „U nás je to jinak,
my si připomínáme výročí založení každým rokem. Posedíme,
popovídáme. A každých pět let
slavíme naostro,“ sdělil s úsměvem
starosta sboru Jan Kubín. „Řekli
jsme si, proč si nepřipomenout
historii každým rokem? Důvod
byl jednoduchý, zakoupili jsme
obrovský vojenský stan, který
bylo nutné každým rokem postavit
a provětrat. A řekli si, že je třeba
posílit sousedské vztahy, posedět,
popovídat, což je pro lidi nesmírně
důležitý moment. Pod stanem se
moc příjemně beseduje,“ dodal.
Zdejší sbor byl založen v roce
1889. Původní dřevěnou zbrojnici na návsi v šedesátých letech
nahradila stavba zbrojnice nové.
Hasiči se odjakživa podíleli na

nejrůznějších pracích v obci, např.
na rekonstrukci střechy základní
školy nebo Obecního úřadu, zrekonstruovali hasičskou nádrž, vybudovali urnový háj na přívlackém
hřbitově, postavili nový dřevěný
přístřešek nad studánkou, udržují
si plochu pod zbrojnicí i hřiště
Benátka. Podle sněhových podmínek pořádají sáňkařské „rejdy“,
čarodějnice apod. Jsou pyšní na
skutečnost, že před sedmnácti lety

Informace

V roce 1954 a v roce 1958 je
změněn hasičský znak. Z historické minulosti jsou známy případy,
když nevstoupili sedláci do zemědělského družstva tak požárníci
nedostanou novou motorovou
stříkačku. V roce 1960 je vydáno
nařízení, které má za cíl posílení výroby oceli a to ve smyslu,
když požárníci neodevzdají starou
stříkačku do sběru, neobdrží od
státu, nebo obce novou. Na štěstí,
ne všude tento pokyn dodržely

a zachránily tak cenné stroje pro
historické účely dokumentující
vývoj požární ochrany.

„Pražské jaro“

V šedesátých letech se KV a OV
ČSPO staly hlavním článkem
řízení požárnické dobrovolné organizace. Směrem k základním organizacím prováděly osvětu a orientovaly je v posledních poznatcích
boje s požáry. Vedly organizaci
žňových hlídek a výchovu požárnické mládeže. Dne 11. listopadu
1968 byla na základě federativního
uspořádání republiky provedena
reorganizace požárnických orgánů.
O den později se konal I. ustavující
sjezd českého svazu požární ochrany, na Slovensku vznikla paralelní
organizace. Samozřejmé utlumení
činnosti přineslo období 1968-69,
a to nejprve po tzv. „Pražském
jaru“, kdy v naší zemi nastoupil
reformní komunismus, a posléze
po 21. srpnu 1968, kdy Československo obsadily jednotky Sovětské
armády a dalších armád Varšavské
smlouvy. Z řad požárníků jsou na
počátku 70 let vylučováni příznivci „Pražského jara“ a zejména ti
funkcionáři Svazu požární ochrany, kteří veřejně nesouhlasili se
vstupem spojeneckých vojsk armád
Varšavské smlouvy na území naší
republiky v srpnu 1968.
Josef Bidmon
Foto: Pražské jaro skončilo pod
pásy tanků (zdroj foto: wiki,
volné dílo)

Text a foto: Eva Sáňková kronikářka Doubravice
nad Svitavou

Na oslavy zásadně s přívěsem
se podíleli s ruční stříkačkou na
dálkové dopravě vody v Roztokách
u Jilemnice a díky tomu jsou coby
sbor zapsáni v Guinessově knize
rekordů. Každým rokem vzdávají
čest přívlackým občanům, kteří
zahynuli ve světových válkách
položením věnce. Podílí se na Leteckém dnu, na kterém se setkávají
milovníci paraglidingu a parašutismu a leteckých modelů. Často jezdí
na výročí založení sborů v okolí

se svými historickými stříkačkami. Protože mají velký smysl pro
humor a recesi, umísťuji techniku
na nazdobený přívěs a společně
s uvítacím transparentem pomocí
traktoru dorazí na oslavy.
Mnoho let snili o poř ízení
hasičského praporu a kroniky.
Dočkali se př i letošní oslavě
130 let založení sboru. Jak uvedl
starosta Obecného úřadu Tomáš
Hájek, stalo se tak díky grantu
a finanční podpoře úřadu. “Jsme
rádi, že jsme hasičům pomohli
splnit sen. A protože se mnozí
hasiči podíleli na shromažďování
historických podkladů a fotografií, mohla vzniknout také kronika
a jako bonus hasičský kalendář na
příští rok. Aktivit hasičů si velmi
vážíme, proto jsme neváhali přispět, „ připomněl.
Hasiči Přívlaky mají ve značné
úctě své předchůdce, kteří pro sbor
obětavě pracovali. Patří k nim Josef Zemánek, Ota Tomíček, Stanislav Nechanický, Antonín Branda,
Ladislav Václavík, Jindřich Kubín,
Vojtěch Pacholík a další. Pokaždé,
když si připomínají výročí sboru,
na ně s pietou a úctou vzpomínají.
Věra Nutilová
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Kaleidoskop zajímavostí

Pro mladé hasiče
připravují peklo

Letní dětský
tábor hasičů
Vesec
Ve dnech 27. 7 – 10. 8. proběhl
Letní dětský tábor hasičů organizovaný pod hlavičkou SDH Vesec. Na
organizaci tábora se podílejí SDH
Vesec, SDH Dlouhý Most a SDH
Jeřmanice. Letos se jednalo již o 5.
ročník a tentokrát se tábor uskutečnil v osadě Hájemství nedaleko
Dvora Králové. Tábora se účastnilo
56 dětí, které byly rozděleny do 5
oddílů. Tématem tábora byl „rok
prázdnin“. Děti tedy prožily celý
kalendářní rok běh jednoho tábora.
Například v únoru jsme lyžovali,
v březnu pletli pomlázky a malovali
vajíčka, v květnu pálili čarodějnice,
v červnu závodili v hasičských
štafetách, v létě raftovali a v podzimních měsících se uskutečnil
branný závod. Přesně tak, jak tedy
hasiči prožívají celý rok. Během
tábora jsme navštívili hospitál
Kuks a Braunův betlém. Tábor jsme
ukončili štědrovečerní večeří u společných oddílových stolů a večerní
silvestrovskou párty. Tábor se i letos
velmi vydařil a společně se těšíme
na příští rok.
Anna Mikezová

Hasičský sbor v Čisté u Litomyšle byl založen v roce 1878 u příležitosti svěcení obrazu sv. Aloise
v kostele sv. Mikuláše, tehdy ještě
v obci Lauterbach. V obci postupně vznikly tři hasičské zbrojnice.
O pětačtyřicet roků později hasiči
zakoupili na svou dobu nejmodernější hasičskou potahovou stříkačku
na kočárovém podvozku, která
byla tažena koňmi. Dosud je zcela
funkční a je chloubou zdejšího sboru. V roce 1945 byl založen zdejší
český hasičský sbor. Postupem let
byla sboru darována různá hasičská technika. Například od hasičů
z Litomyšle dvoukolová přívěsná
motorová stříkačka Stratílek, tehdejší zemědělské družstvo věnovalo
nákladní vozidlo Praga RN, které
bylo repasováno na hasičské auto,
tehdejší Inspekce požární ochrany
přidělilo stříkačku PPS. Před rokem 1989 byla dokončena stavba
nové hasičské zbrojnice. Přibyla
další nutná technika jako odsávač
kouře, dýchací přístroje, plovoucí
a kalové čerpadlo, radiostanice
i zánovní Tatra 815 z požární stanice ve Svitavách, z dotace Kraje
Vysočina s přispěním obce došlo na
nákup nového dopravního vozidla.
Vloni hasiči přivítali novou Tatru
CAS 20/4000/240-S2R. Třináctým
rokem je jednotka zařazena v kategorii JPO III. Čistecký sbor s 97
členy patří k těm, kteří organizují
nebo se podílejí na řadě kulturních
a společenských akcích. Tradicí
jsou hasičský a hokejový ples, na
kterých si pořadatelé vzájemně
vypomáhají. Při akci „Noc kostelů“

pořádají ukázku výstupu na věž,
pomáhají při obecní akci Branný
den. S obecním úřadem si vychází
vzájemně vstříc, vypomáhají si při
nejrůznějších akcích a činnostech.
Navštěvují stejnojmenné obce, například Čistou u Rakovníka nebo
Čistou u Horek. „Je samozřejmostí,
že navštívíme při srazu obcí Čistá
tamní hasiče, účastníme se při té
příležitosti soutěží,“ připomněl
starosta sboru Radek Klusoň. Protože mají ve svém vozovém parku
potahovou stříkačku, navštěvují
s ní okolní sbory při oslavách a výročích. Je v dokonalém stavu i proto,
že se o ní vzorně stará trio hasičů,
František Hurych, Jan Kaupa a Oldřich Vašina st. Každoročně pořádají
Memoriál Vladimíra Tauera, který
byl nejdéle sloužícím velitelem jednotky a jak shodně hasiči dodávají,
„největším hasičem.“ Mladým hasičům se v Čisté u Litomyšle věnují

nepřetržitě od roku 1950, vychovali
řadu pozdějších členů sboru. V současnosti je v oddílech 25 dětí. Jsou
zapojeny v Plamenu, jezdí na nejednu soutěž v okolí. Vedoucí Veronika
Binková s pomocí členů sboru
každoročně připravuje Hasičský
den pro mateřskou a základní školu.
Výsledkem je zajímavý program,
hry, zábavné soutěže. Při příležitosti 140 let sboru se představili
mladí hasiči dokonce divadelním
představení. Sbor pro děti pořádá
letní tábory, na sklonku roku „peklo
v hasičárně“, kdy děti zúročují své
dovednosti a vysvobodí Mikuláše
ze spárů moci pekelné. Hasiči mají
vzorně vedenou kroniku. Zásluhu
na tom má současná kronikářka Jiřina Filipčíková. Zpětně jí dopisovala
z podkladů bývalého starosty sboru
Josefa Lopaura od roku 1995 a vede
jí dosud.
Věra Nutilová

Úspěch žďárských
hasičů v Polsku

XS100T-CSSK-A

Nový špičkový požární
hlásič XS100T-CSSK-A
s funkcí Alarm Scan

XW100-CS

Společně můžeme zachraňovat životy, zdraví i majetek

X-Series AlarmScan, výrobky pro bezpečnou domácnost - do bezpečí se vyplatí investovat
Chcete si být dvakrát jisti svým životem a chránit i svůj majetek? Přidejte ke svým detektorům
oxidu uhelnatého naše nové inovativní požární hlásiče XS100T s funkcí AlarmScan.
Zvolte účinnou a včasnou protipožární prevenci!
Přednosti a výhody:
• Minimální životnost přístroje a záruční lhůta je 10 roků
• Dvojí funkce detekce kouře a nárůstu teploty optickým
a tepelným čidlem v jednom zařízení
• Snadná instalace a obsluha
• Hlasitý 85 dB akustický signál
• Pravidelná autodiagnostika funkčnosti zařízení
• LED kontrolky indikují stav napájení, alarm a poruchu
• Bez nároků na údržbu
• Příznivé pořizovací náklady
• Mobilní aplikace AlarmScan pro odečet hlášených poplachů a stavu detektoru
Chcete být varováni kdekoliv v budově? Pomocí přídavného bezdrátového modulu
XW100-CS můžete spárovat až 32 požárních hlásičů nebo CO alarmů ve vašem domě.

Új

Tyto výrobky zakoupíte, a další informace získáte, u našeho autorizovaného prodejce :
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O víkendu 17. a 18. srpna se
uskutečnila v polském městečku
RACOT region Košcian v pořadí
již XVI. Evropská a XIX. národní soutěž historických stříkaček
s koňským potahem. Na start hlavního nedělního závodu se v atraktivní více úkolové disciplíně, jejíž
finálním cílem bylo srazit proudem
vody za ručního pumpování sedmi
členné posádky terčového kohouta
v hořící maketě domu, 4 zahraniční
družstva (1 z ČR a 3 z Maďarska),
6 družstev žen a 18 týmů mužů
z Polska. Opět po devíti letech
reprezentoval Kraj Vysočina a SH
ČMS okresu Žďár nad Sázavou
tým dobrovolných hasičů ze sboru
Žďár n. Sáz. 2 – Zámek, kteří do
Polska přivezli i svoji koněspřežnou stříkačku z konce 19. století,
na jejíž pořízení se tehdy podílela
i hraběnka Clotylda Gllam-Galasová, zakládající členka zámeckého
hasičského sboru. Družstvo složené
jak z mužů, tak i žen, si vedlo velmi dobře a kategorii zahraničních
delegací vyhrálo, což jim umožnilo
start ve finále Grand Prix, kde se
vzájemně na dvou drahách současně
utkali o celkového vítěze závodu
s vítězem kategorie polských posádek. V této části soutěže zámecký
tým vytvořil útok v delším čase,
než polští závodníci a získali tak
celkové 2. místo. Mimo soutěž se
početnému publiku představili
i dobrovolní hasiči z Klatov a Roztok u Jilemnice s plně funkčními
parními stříkačkami. V zajímavém
doprovodném programu, který se
konal o den dříve v kulturním areálu
obce Stare Oborzyska, se zámečtí
hasiči přihlásili i do dovednostní
soutěže bez hasičských stříkaček
a ve společné kategorii bez rozdílu
zahraniční příslušnosti vybojovali
z 9 týmů 2. místo. Za vzornou reprezentaci města Žďáru nad Sázavou,
okresu, kraje i ČR děkujeme.
Luboš Zeman
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HASIČSKÁ KUCHAŘKA
Hasičská kuchařka
– dobré recepty a užitečné rady
Dnes servírujeme: „Těstoviny s houbovou směsí“
I v tomto čísle Hasičských novin máte připravený recept z Hasičské
kuchařky, kulinářsko - preventivního projektu, který vyšel k 165. výročí
vzniku HZS hl. m. Prahy. Hasičská kuchařka obsahuje nejen recepty od
samotných hasičů, ale i užitečné rady ze sféry protipožární prevence. Než
se dáme do přípravy pokrmu, zopakujme si informace o bezpečném venkovním grilování. Řídíme se podle návodu výrobce grilu. Nezapomeneme
zajistit gril proti převrácení. Nenecháváme bez dozoru, dohlédneme i na
děti! Máme připravené též prostředky na hašení…
Dnes servírujeme: Těstoviny s houbovou směsí
dle receptu kpt. Ing. Denisy Kótkové
Budeme potřebovat 750 g těstovin (linguine nebo fettuccine), 100 ml
extra panenského olivového oleje, 2 střední cibule nasekané na jemno,
3 stroužky česneku (rovněž „na jemno“), 1–2 sušené chilli papričky „(na
jemno“) nebo čerstvě mletý černý pepř, 100 ml suchého bílého vína, 750
g směsi čerstvých hub, 24 rozpůlených cherry rajčátek, 1,5 svazku čerstvé
bazalky nebo majoránky natrhané na kousky, 3 lžíce čerstvé petrželky „na
jemno“. Těstoviny uvaříme dle návodu na „skus“ – al dente. Ve větší pánvi
na mírném plameni rozehřejeme olej, přidáme cibuli a orestujeme. Přidáme
chilli papričky (nebo pepř), česnek, sůl, podlijeme vínem a mícháme, dokud
se voda nevypaří. Přidáme houby, na mírném plameni restujeme několik
minut. Přidáme rajčátka, bazalku (nebo majoránku) a petrželku, případně
i sůl a vaříme cca 10 minut. Okapané těstoviny smícháme s omáčkou.
Podáváme teplé. Dobrou chuť.
Foto: Hasičská kuchařka

Dobrovolní hasiči v zahraničí
Nakoukání k litevským „sousedům“
Už Jan Amos Komenský blahé paměti doporučoval cestování jako sbírání nových zkušeností a poznatků. S Hasičskými novinami cestujeme
po mapě evropského hasičského dobrovolnictví. Dnes se podíváme do
Pobaltí, konkrétně pak do Litevské republiky, malé země, která je součástí
Evropské unie.
Systém požární ochrany v Litvě
je tvořen oddělením Hasičského
záchranného sboru v rámci ministerstva vnitra a jemu podřízených
dalších 17 orgánů. Dohledáme-li
dostupné statistiky, zjistíme, že
hasičské služby mají k dispozici
ke své činnosti přibližně 240 hasičských vozů a cisternových automobilových stříkaček, 55 automobilových plošin a žebříků a asi 180
speciálních i běžných zásahových
vozidel. Velkou roli hrají okresní
komise odpovědné za funkční
systém hasičské a zách ran né
činnosti v jimi kontrolovaném
okrese. Společně pak vytvářejí
celorepublikovou síť státní hasičské a záchranné služby. Komisím
jsou podřízeny požární a záchranné sbory v okresech a městech.
Jejich úkolem je zvládání řady
důležitých záchranných operací:
hašení požárů, záchrana osob,
řešení průmyslových a dopravních
nehod, zdolávání chemických
a jiných mimořádných události.
Jsou cvičeny i pro záchranu osob

z vodních ploch, výšek a hloubek.
Poskytují též pomoc v případě
přírodních katastrof či evakuací.
Jejich tréninkem se zabývá Hasičská výcviková škola (Ugniagesių
gelbėtojų mokykla). Ta poskytuje
široký profil vzdělání a školení
primárně za účelem výcviku hasičů – záchranářů pro litevskou
státní záchrannou službu. Pokud
se podíváme na model hasičské
dobrovolnosti v Litevské republice, příliš dobrovolných hasičů
nenajdeme. Model dobrovolnosti
v požární ochraně není v Litvě
zaveden, existuje pouze několik
těchto sborů v lokalitách v okolí
hlavního města Vilniusu. Experti
t v rdí, že absence dobrovolné
požární ochrany v Litvě spočívá
i v nízké motivovanosti obyvatel
k výkonu neplacené služby, včetně té dobrovolné – hasičské. Inu,
jiný kraj, jiný mrav. A jak se na
hasiče v Litvě dovoláte? Platí zde
evropské číslo nouzového volání
112 i specifické národní číslo 01.
Foto: kaisiadorieciams.lt
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Století Karla Herolda
(dokončení ze strany 1)

trvání hasičského sboru a Karel
Herold dovršil 18 let věku. A právě
v této době mohl být teprve řádným
členem dle stanov sboru. V roce
1941 převzal funkci trubače sboru.
V roce 1943 se stal členem zásahové jednotky a v pravidelných
nedělních cvičeních se postupně
seznamoval s výcvikovým řádem.
Přišla doba 40. let, která poznamenala naší vlast fašistickou okupací.
8. 3. 1943 po utvoření zásahového
družstva civilní obrany byl s ostatními 21 členy sboru reklamován
na úřadě práce v Jihlavě proti
totálnímu nasazení do Říše. Jako
členu zásahové jednotky, byla
v jeho rodinném domku zřízena
„ohlašovna požáru a telefonní stanice“. Po osvobození v roce 1945 se
schází na první výborové schůzi.
V roce 1947 byl zvolen za člena
výboru do funkce vzdělavatele.
20. 4. 1948 byl místním akčním
výborem Národní fronty v Zámku-Žďáře zbaven této funkce a musel
rezignovat. 1. 7. 1948 na základě
odvolání u krajského akčního výboru Národní fronty v Brně, se po
prošetření, vrátil do původního povolání u Hospodářského družstva
a mlýna, jako účetní úředník. Nic
ho od hasičské činnosti neodradilo.
Okrskovým velitelem
V době od 27. 6. do 9. 7. 1949 byl
povolán, aby absolvoval hasičský
instruktorský kurz krajského učiliště požární ochrany v Brně pro nový
cvičební řád. Jako instruktor pro
výcvik prováděl nácviky v okrscích
a po celém okrese Žďár na Moravě.
V letech 1946 až 1954 plnil funkci
jednatele sboru. Dne 30. 7. 1951
obdržel jmenovací dekret okresní
hasičské jednoty Žďár na Moravě
do funkce okrskového velitele pro
pět hasičských sborů. Dne 25. 8.
1951 obdržel jmenovací dekret na
funkci jednatele Československého
svazu hasičstva okresu Žďár nad
Sázavou. Od 1. 9. 1951 ukončil na
vlastní žádost pracovní poměr jako
účetní úředník Hospodářského
družstva a mlýna ve Žďáru nad
Sázavou a nastoupil v zaměstnání ve
Žďárských strojírnách a slévárnách
do nově tvořícího se závodního
požárního sboru z povolání, jako
velitel. Od roku 1950 pracoval mimo
své zaměstnání také ve vyšších
orgánech hasičstva na okrese Žďár
nad Sázavou a kraje Jihlava. 28. 10.
1954 se mu dostalo první ocenění
čestný odznak „Za příkladnou práci“ jako jeden z prvních na okrese.
Obětí třídních prověrek
Od 3. 9. do 29. 9. 1951 absolvoval
v krajském učilišti požární ochrany
v Jihlavě kurz požární ochrany II.
stupně, jako první vyšší vzdělání
v požární ochraně pro funkci na
závodě Žďas. V roce 1952 byl zvolen na krajské konferenci v Jihlavě
za člena krajského výboru a člena
předsednictva Československého
svazu hasičstva. V roce 1953 ho
zvolila okresní konference Československého svazu hasičstva ve
Žďáru nad Sázavou předsedou této
organizace. V roce 1957 vykonával
funkci okresního velitele dobrovolných hasičských sborů. Téhož roku,
byl z této funkce uvolněn a zvolen

do funkce krajského velitele Československého svazu hasičstva kraje
Jihlava. V únoru 1958 v rámci třídní
prověrky KSČ na závodě, byl politickými orgány odvolán z funkce
velitele závodního požárního sboru
z povolání. Bylo také rozhodnuto, že
musí okamžitě skončit veškeré svoje
aktivity v dobrovolném hasičstvu.
Ze všech funkcí ve sboru, v okrese
a kraji byl odvolán a stal se řadovým
členem hasičstva. Na závodě Žďas
byl přeřazen na manuální práci
na pracoviště jako dělník strojní
údržby
Osobností sboru i okresním velitelem
Poněvadž v dobrovolném hasičstvu ve Žďáru nad Sázavou 2 Zámku nepřestal aktivně pracovat,
již za necelé dva roky, 25. 1. 1960
dostal jmenovací dekret rady městského národního výboru ve Žďáru
nad Sázavou, která ho schválila za
velitele sboru. V této funkci úspěšně
pracoval 26 roků, tedy do roku 1986.
Dekretem sboru dostal titul čestný
velitel a byl zařazen mezi významné osobnosti sboru. V roce 1964
byl zvolen poslancem městského
národního výboru, kde pracoval ve
funkci předsedy komise pro ochranu veřejného pořádku a v jednom
funkčním období také jako člen
rady městského národního výboru
ve Žďáru nad Sázavou. V roce 1968
na okresní konferenci Československého svazu požární ochrany ve
Velkém Meziříčí byl plně rehabilitován a stal se okresním velitelem pro
272 sborů dobrovolných hasičů, jako
dobrovolný neuvolněný pracovník.
V roce 1972 byl znovu s rozhodnutí okresních orgánů z funkce
okresního velitele odvolán, ačkoliv
mu bylo předáno čestné uznání za
vzorné plnění úkolů v této funkci.
Tato funkce musela být obsazena
členem KSČ.
V čase společenskopolitických
změn
Po šesti leté odmlce v roce 1978
okresní konference zvolila Karla
Herolda organizačním referentem
a členem předsednictva znovu.
V roce 1987 na zasedání okresního
výboru svazu požární ochrany
v Měříně, ukončil svojí činnost po
devíti letech spolu s dalšími 8 členy
okresního výboru ve věku 68 roků.
V roce 1982 přivítal společenskopolitické změny a aktivně se zapojil
do dobrovolného hasičského hnutí
na okrese Žďár nad Sázavou, téhož
roku byl ustaven na SPO aktiv zasloužilých hasičů a vedoucím se stal
Karel Herold. Tuto funkci zastával
20 roků. V roce 1996–1998 se jako
člen pracovní skupiny okresního výboru pro historii hasičstva
podílel na zpracování hasičské
kroniky okresu Žďár nad Sázavou.
Tato kronika navázala na kroniku
zakladatele Moravského hasičstva
v roce 1881 vydané Titen Krškou.
V roce 1988 se tak mapuje historie
hasičstva okresu Žďár nad Sázavou
za další století. V roce 1993–1998
pracoval jako člen dozorčí rady
Nadace pro podporu hasičského
hnutí v ČR. Od prosince roku 2000
se stal členem rady zasloužilých
hasičů Jihomoravského kraje, ve
funkci zástupce vedoucího.

Činnost v novém miléniu
V této funkci přispěl k doplňování krajské kroniky Jihomoravského kraje s 97 fotografiemi ZH
ze 14 okresů kraje. V roce 2001 mu
byl udělen diplom „Za úspěšnou
činnost v radě ZH“ za dosažení
dobrých výsledků v práci. Jako
členu dozorčí rady nadace mu
byla udělena u příležitosti 80letých narozenin v roce 1999 „Cena
Nadace pro podporu hasičského
hnutí v ČR.“ V roce 2003 byl zvolen do funkce zástupce vedoucího
zasloužilých hasičů Kraje Vysočina. V roce 2004 byl jmenován
dekretem Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska do funkce člena
Aktivu Zasloužilých hasičů. I přes
několikaletou diskriminaci jeho
osoby v zaměstnání a veřejné práci
pro dobrovolné hasičstvo totalitním
režimem, se zúčastnil několika
celostátních sjezdů a krajské konference hasičstva. Od 1. 12. 2001
až 31. 12. 2004 zpracoval a vydal
památník Zasloužilých hasičů
okresu ve spolupráci s manželkou.
V roce 2006 vydal další památník
zasloužilých členů „In memoriam“
v počtu 60 kusů.
Nestorem českého hasičstva
V roce 2003 jako nestor hasičstva založil ve sboru dobrovolných hasičů ve Žďáru nad Sázavou 2-Zámek družstvo veteránů,
které vystupovalo s historickou
technikou na okrskových soutěžích, kde Karel Herold vystupoval
ve funkci velitele. V roce 2006
se také zúčastnil 3. evropských
a 6. krajských závodů koněk na
Mezinárodní soutěži v Polském
Cichowo. Po dlouhou řadu let se
věnoval rozsáhlé komentátorské
činnosti na soutěžích, při oslavách sborů v ukázkách hasičstva
v okrese, v kraji a České Republice.
Touto činností se zabýval od roku
1954 do roku 1983. Organizačně
zabezpečoval setkání zasloužilých
členů v okrese, kraji Vysočina
a v Jihomoravském kraji po dobu
20 roků. Prováděl poslední pohřební rozloučení od 50. let minulého
stolení na všech úrovních hasičstva
– celkem 168. Za 85 roků aktivního
členství v hasičském hnutí v České
republice se mu dostalo řada ocenění ve formě všech vyznamenání
a řádů, pamětních listů, pamětních
medailí, čestných uznání okresu,
kraje a ústředí. Z nejvýznamnějších uvádím: v květnu 1984 jako
první v okrese Žďár nad Sázavou
přebírá medaili Zasloužilý člen
SPO. V roce 1996 jako třetí v pořadí v okrese Žďár nad Sázavou
přebírá „Řád sv. Floriána“. V roce
1999 dostává výběrové vyznamenání k 80. rokům životního výročí.
Byla to „Cena Nadace pro podporu
hasičského hnutí v ČR“. 8. 8. 2004
mu byla udělena na hradě Bouzov
Medaile HZS náměstkem ministra
vnitra.
Ocenění
V roce 2008 mu byl udělen na
shromáždění starostů OSH v Přibyslavi „Záslužný řád Českého
hasičstva“, v pořadí číslo 3.
Celkem získal během své celoživotní hasičské činnosti:
– 24 odznaků odbornosti a osvědčení,
– 59 vyznamenání a plaket,
– 72 pamětních listů a čestných
uznání.
Celkem se zúčastnil 695 akcí,
byli to akce VV OSH, sportovní
soutěž požárních družstev, hra
Plamen, oslavy SDH, aktivy zasloužilých hasičů okresu Žďár nad
Sázavou, Kraje Vysočina, besedy
se Zasloužilými členy, návštěvy
nemocných, pohřební rozloučení
atd. Na všechny tyto akce byl řádně
pozván.
Text: Kolektiv autorů
Foto: David Dvořáček

Zvýhodněné
vstupné

Ve dnech 21. a 22. září 2019 si
každý člen Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska po předložení
členského průkazu může užít zábavu a relax ve Vodním a Saunovém
světě Aquapalace Praha pouze
za 200 Kč a to po celý den. Ve
Vodním světě na Vás čekají tři tematické paláce a rozsáhlá venkovní
zóna s lehátky. Adrenalinovou
jízdu nabídne Divoká řeka, skluzavky a 12 báječných toboganů.
K příjemnému odpočinku Vám
poskytne útočiště největší Saunový
svět v České republice, kde denně
můžete zažít až 18 saunových
ceremoniálů.

Tradice i současnost

Z redakční pošty

Hasiči na cestách jsou pořád hasiči… Do redakční pošty nám doputovala pohlednice
z cest od našeho věrného čtenáře pana Kubeczky. Zachycuje hasičské auto v historickém centru Norimberka. Děkujeme za pozdrav a věříme, že němečtí kolegové měli
v den pořízení snímku pohodovou službu.
redakce

Oxid uhelnatý – tichý zabiják
Co by měl už každý znát
Každý rok se v České republice
otráví (nebo přiotráví) stovky lidí.
Těmto nebezpečným situacím lze
zabránit využíváním detektorů
koncentrace oxidu uhelnatého, častěji krátce nazývaných CO alarmy.
Oxid uhelnatý je smrtelně jedovatý
plyn. Je o to nebezpečnější, že
je to plyn bez barvy a zápachu,
a nelze jej tedy rozpoznat lidskými
smysly. Navíc je jeho účinek velice
rychlý – při vysokých koncentracích
vede k okamžitému bezvědomí,
a následně ke smrti. Oxid uhelnatý
vzniká nedokonalým spalováním
plynných i pevných paliv za nedostatečného přísunu vzduchu. Mezi
nejčastější případy patří otravy
osob v koupelnách, kde se jako
zdroj teplé vody používá plynový
průtokový ohřívač (známý jako
karma). Koupelny jsou zpravidla
malé místnosti, a pokud nejsou
dobře větrány, nemá karma dostatečný přísun čerstvého vzduchu.
Ovšem potenciálním zdroje oxidu
uhelnatého může být každé zařízení, spalující plynná nebo pevná
paliva – tedy kotel, krb, kamna,
sporák, a další spotřebiče, zvláště
když majitel zanedbává jejich
pravidelnou údržbu. Nebezpečné
je například i používání grilu v uzavřených místnostech, a nemálo
lidských tragédií bylo zapříčiněno
neprůchodnými nebo přicpanými
komíny a kouřovody.
CO alarmy, prověřené historií
Spolehlivé detektory oxidu uhelnatého, chránící lidské životy,
jsou součástí portfolia Honeywell
Home, které na český trh přináší

společnost Resideo, již řadu let.
V současné době se jedná o 3
typy detektorů s vestavěnou baterií,
jejichž technické vlastnosti splňují
nejnovější příslušné evropské
normy:
XC70-CSSK-A
hlasitý alarm, indikační diody
životnost a záruka 7 let
XC100-CSSK-A
hlasitý alarm, indikační diody
a výrazný alarmový nápis
životnost a záruka 10 let
XC100D-CSSK-A
hlasitý alarm, indikační diody
a výrazný alarmový nápis,
displej životnost a záruka 10 let
Tyto typy detektorů obsahují
přesné elektrochemické senzory,
a reagují na zvýšené koncentrace
oxidu uhelnatého v normou stanoveném intervalu, závislém na výši
a rychlosti růstu naměřené koncentrace. Jejich princip funkce výrazně
omezuje výskyt nežádoucích planých poplachů. Detektory řady X
jsou bezúdržbová zařízení, a jejich
instalace, stejně jako uvedení do
provozu, jsou natolik jednoduché,
že je zvládne prakticky kdokoli.
Věčné téma – kam s ním?
Pro správnou činnost detektoru
je důležité jeho umístění. Informace a rady šířící se na internetu
jsou různé, a mnohdy zavádějící.
Správné umístění CO alarmu je
minimálně 15 cm pod stropem, nad
úrovní horního okraje oken a dveří,
a minimálně 1 m od potenciálního
zdroje koncentrace. CO alarm může

být umístěn i v ložnici jako ochrana
spících osob, a v tomto případě je
dobré jej umístit například na noční
stolek (do dýchací oblasti). Doporučené umístění CO alarmu v horní
části místnosti, ve které se zařízení
spalující plynná či pevná paliva
vyskytuje, vychází z předpokladu,
že oxid uhelnatý je nejprve vynášen
vzhůru spolu s ohřátými spalinami.
Proto se zvýšená koncentrace nejrychleji projevuje právě pod stropem
místnosti. Detektory řady X dobře
fungují i ve značně vlhkém prostředí
(relativní vlhkost až 95%, nekondenzující), což je umožňuje využívat
také v prostředí koupelen – pokud
se v tomto malém prostoru vyskytuje
jakékoli spalovací zařízení, je přímo
hazardem se zde instalací CO alarmu nezabezpečit. Detektory řady X
nejen vyhlašují akustický a optický
alarm v případě zjištění nebezpečné
koncentrace oxidu uhelnatého, aby
ochránily bezprostředním nebezpečím ohrožené lidské životy, ale
zaznamenávají a uchovávají v sobě
veškerá provozní data, a to za celou
dobu od prvního spuštění detektoru.
Povědomí široké veřejnosti
o škodlivosti nízkých koncentrací a o nebezpečnosti vysokých
koncentrací oxidu uhelnatého se
sice časem neustále prohlubuje
(i z důvodu častějšího publikování
případů otrav a jejich důsledků), ale
osvěta na toto téma je stále důležitá
a nutná. Stačí si uvědomit, že nyní
má již každý odpovědnost za svůj
život a životy svých blízkých ve
svých rukou.
Milan Vítovský,
společnost Resideo
INZERCE
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Pátrání po stříkačce Ebert
Jan Kostrhoun z SDH Pyšely se
mnoho let zabývá historií hasičských vozidel Ebert a Sigmund.
V roce 1999 při pátrání po firmě
Ebert nalezl v archivu podniku
Walter Jinonice snímek motorové
stříkačky s razítkem Ing. Bohuslav
Ebert. Na kapotě byl nápis Sbor
dobrovolných hasičů Roztoky.
„Bohužel obcí s tímto názvem je
v republice pět, ve čtyřech jsou
dobrovolní hasiči. Všem jsem
zaslal dotaz k fotografii a ozvali
se pouze hasiči z Roztok u Prahy,“
vzpomínal.
Po třech letech vyšel článek
v Hasičských novinách o historii
sboru v Roztokách u Jilemnice
s názvem Věky plynou – hasiči žijí
dál. Článek byl napsán k 130. výročí sboru se dozvěděl o hledaném
stroji Ebert. Motorovou stříkačku
firmy Ebert si sbor zakoupil v roce
1931. Byla osazena šestiválcovým
motorem Walter Super 6 o výkonu
70HP. Kolmé válce speciální konstrukce pro motorové stříkačky.
Motor byl osazen zapalováním
Scintilla MN6-S a dvěma karburátory Zenith Lyon 30HAKB.
Chlazení motoru bylo výfukovou
rourou HYDRO.
Vysokotlaké cent rif ugální
čerpadlo mělo neuvěřitelný výkon
1 600 l/min a nasávalo vodu pístovou vývěvou. Toto spojení, pístové
vývěvy a centrifugálního čerpadla, má Ing. Ebert patentované.
Původně se tato stříkačka převážela pomocí koňského potahu, na což
byla upravena její oj. V roce 1945
si sbor pořídil trofejní automobil
Mercedes z vozového parku po
německé armádě. Tento automobil
byl určen pro 10 hasičů a za sebou
tahal motorovou stříkačku Ebert.

Ta byla vybavena dvěma 4m sacími hadicemi 80mm s košem. Nad
dvěma ventily výtlačného potrubí
75mm s víčky, nad čerpadlem,
byl osazen snímatelný naviják
na 80m konopných hadic. Sací
koš byl celokovový – bronzový
s otvory 8mm osazen na jedné ze
sacích hadic. Výrobce garantoval,
co prošlo otvory v sacím koši, to
prošlo celým čerpadlem. Na svou
dobu mohl tento stroj pracovat i se
znečištěnou vodou a byl schopen
nasátí až z 7,5m hloubky. Dvě
proudnice byly osazeny přímo na
rámu mezi navijákem na hadice
a kapotou čerpadla. Kola byla
komůrková s gumovou obručí od
americké firmy Firestone, celý
stroj byl odpružen od nápravy
listovými péry.
V únoru 1935 vystavil Ing. Bohuslav Ebert potvrzení o ceně této
stříkačky, která stála 57.120 Kč
s tím, že ji sbor splácel postupně ve
splátkách 1932; 1933; 1934 a 1935.
Před dodáním této stříkačky
hasičům, vznikl její snímek, který
je uložen v archivu firmy Walter.
Doposud se jed nalo o jediný
známý snímek tohoto stroje. Sbor
tuto unikátní motorovou stříkačku Ebert vyměnil v roce 1957 za
stříkačku PS–8. Zde se její stopa
ztrácí a o jejím dalším osudu Janu
Kostrhounovi i přes intenzivní

pátrání nepodařilo nic zjistit.
„V roce 2018 se na mě obrátil
zájemce o koupi stroje. Na snímku
byla neskutečně zrezivělá a poničená motorová stříkačka s kompletním šestiválcovým motorem
Walter. Uskladněná byla přes 30
let volně venku. Až na můj dotaz,
že bych měl zájem o radost vystřídala zpráva, že stroj je kupován
pouze kvůli motoru, o který vlastně jde a o ostatní věci nebude mít
zájem. Na základě mé prosby bylo
přislíbeno, že „to ostatní“ neskončí ve šrotu,” uvedl Jan Kostrhoun.
„Po téměř dvaceti letech pátrání
se mě čirou náhodou podařilo
najít zmiňovanou stříkačku Ebert
z Roztok u Jilemnice a během
chvíle tento unikátní stroj, jak
z hlediska historie firmy Ebert, tak
z hlediska historie firmy Walter,
mizí mezi obchodníky s veterány.
Pouze pro zajímavost, tento
motor Walter Super 6 byl vyroben
jako nízkootáčkový speciálně pro
motorové stříkačky a je tedy pro
auta nevhodný. Porovnejte si kontrast – hrdá a mohutná, lesknoucí
se stříkačka těsně před expedicí
od výrobce v roce 1931 a ta samá
zrezivělá, zničená a zatlačená
do země po 30 letech pod širým
nebem v roce 2018.
Jan Kostrhoun se obrací s prosbou na hasičskou veřejnost s prosbou. Pokud by se někomu podařilo
nalézt obdobný dobový snímek
nebo jakoukoliv informaci, , sdělte
to na email: Kostrhoun.Ebert@
seznam.cz.
Věra Nutilová
Foto: dobový snímek
stříkačky Ebert,
vrak stříkačky Ebert

V krizové situaci
je zapotřebí ten

nejlepší scénář.
5. - 8. LISTOPADU 2019
DÜSSELDORF, NĚMECKO
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Hasičská filmová rubrika
Hasiči na stříbrném plátně XVII.
Záchranné lano, Hongkong 1997,
režie Johnnie To

Dne 18. srpna 2019 uplynul rok od náhlého úmrtí starosty SH ČMS Ing. Karla Richtra. Zaměstnanci Kanceláře
SH ČMS a CHH Přibyslav v čele se starostou Janem
Slámečkou uctili jeho památku položením kytice na místě
jeho odpočinku.

Fotografie je upoutávkou… V příštím čísle Hasičských
novin naleznete rozhovor s Mgr. Pavlem Morávkem,
zástupcem velitele psovodů SH ČMS. Foto Roman Rak

Příběh vyprávěný
pohyblivými obrázky
dobyl svět. Film se stal
i uměleckou formou,
která dokázala popsat
sílu a mystérium ohně.
Dnes se podíváme na
hasičské řemeslo až do
exotického Hongkongu.
Oficiální filmová distribuce popisuje snímek
takto: V tomto akčním
dramatu nahlédneme
do života členů jedné
hongkongské hasičské jednotky, a to jak
v práci, tak v soukromí.
Ostřílený hasič Yau Sui
(Lau Ching Wan) vede jednotku, která poslední dobou jakoby
přitahovala problémy u níž se už zranil nejeden hasič. Navíc
se dostává do křížku s novým velitelem (Alex Fong), který si
potrpí na předpisy, a usiluje i o náklonnost doktorky Annie
(Carman Lee). V první části filmu se v pomalejším tempu
seznámíme s radostmi a strastmi členů hasičského sboru,
nicméně v druhé části nastává doslova exploze požární akce,
když je tým nasazen na hašení „požáru desetiletí“ a ocitá se
uvězněn v hořící továrně, odkud nevede jasná cesta ven. Tato
napínavá akční sekvence je brilantní ukázkou profesionálního
filmového řemesla, kde nechybí řada naprosto věrohodných
záběrů, efektů a explozí. Kromě dokonale zvládnuté akce
(která byla z velké části natočena bez pomoci kaskadérů)
však režisér To v tomto snímku nabízí i pro něj typickou porci
černého humoru. Diváci na snímku ocenili dobře zvládnuté
„hasičské“ scény i humorné prvky, které prezentují hasiče
nikoli jako nadlidské hrdiny, ale jako normální muže „z masa
a kostí“. Film si však neodpustil ani některé přebujelé melodramatické momenty, které jsou občas pro asijskou kinematografii typické. V některých recenzích je tento hongkongský
film srovnáván i se slavným velkorozpočtovým americkým
snímkem Oheň (Backdraft, 1991). I to ukazuje na jeho kvality,
a řadí tento film do zlaté celosvětové kolekce hasičských filmů.
plakát filmu: flickr
Příště: V jednom ohni, USA 2008, režie Alex Kendrick

Technické závady, lidská selhání, nepříznivé
povětrnostní vlivy – pracovní prostředí není vždy jen
bezpečným místem. Proto je velice důležitá podniková
požární ochrana a krizové řízení – pro co nejlepší
prevenci a správné chování v případě nouze. Veletrh
A+A, nejlepší veletrh tohoto oboru na světě, Vám
nabídne řešení, která pomohou, když na věc přijde.
Protože: ČLOVĚK JE DŮLEŽITÝ.

AplusA.de/dm
Informace pro návštěvníky, prodej vstupenek,
komplexní cestovní služby:
Veletrhy Brno, a.s._Miroslav Kožnar
Výstaviště 1_603 00 Brno
Tel.: +420 54115 9190_GSM: +420 602 594 810
mkoznar@bvv.cz
www.bvv.cz/veletrhy-v-zahranici/cestovni-sluzby
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Tajenka: „URČITĚ SE NEJEDNÁ O HASIČE.“

„Zdá-li se někomu 38 stupňů ve stínu moc, … (tajenka).“
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