?

Moravská Sahara v plamenech

Soustředění MH ve Sněžném

...najdete na straně 3
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Podpora IZS
z EU fondů

VII. Pracovní setkání

psovodů SH ČMS

V Jihlavě se uskutečnila konference Podpora integrovaného
záchranného systému (IZS) z EU
fondů. Místo nebylo vybráno náhodně, protože právě v Jihlavě se
nachází Skladovací a opravárenské
zařízení Hasičského záchranného
sboru České republiky, které poskytlo zázemí i pro doprovodný
program. Součástí prezentovaných
témat bylo také představení návrhu
podpory IZS v blížícím se programovém období 2021–2027. Hasičský záchranný sbor ČR představil
na konferenci například projekt
informačního systému, který je
využíván operačními středisky základních složek IZS při příjmu tísňových volání a následném vysílání
sil a prostředků k řešení mimořádných událostí. Dalším projektem,
který poutá pozornost, je výstavba
unikátního výcvikového střediska
ve Velkém Poříčí, které umožňuje
simulaci komplikovaných zásahů
ve velmi specifických podmínkách
– při silném větru či přívalech
sněhu. To, jak funguje spolupráce
složek IZS v praxi mohli účastníci
konference vidět při komentované
ukázce zásahu u dopravní nehody.
HZS ČR

Ve dnech 4.– 6. 10. 2019 se
konalo v Pardubicích setkání psovodů z SH ČMS. Sedmé setkání
pořádalo družstvo psovodů SDH
Svítkov-Popkovice. Pětadvacet
psovodů bylo rozděleno do skupin tak, aby v každé skupině byli
jak zkušení, tak méně zkušení
psi a psovodi, tak psi různého
zaměření. Cílem bylo znesnadnit
psovodům situaci tím, že se budou
muset během simulovaného zásahu zkoordinovat s lidmi se kterými
běžně necvičí. Výjimkou bylo
pouze družstvo JSDHO a SDH
Hejnice, které bylo na setkání
jedním vozidlem a nebylo tudíž
možné družstvo rozdělit, což jim
mohlo poskytnout jistou výhodu.
V sobotu na psovody čekali tři
denní a jeden noční zásah, přičemž v terénu byli celý den bez
možnosti návratu na základnu.
Neděle byla věnována společnému
tréninku na sutinovém trenažeru
Hladíkov, kde měli psovodi možnost pozorovat kolegy při práci
a vyměnit si tak své zkušenosti.
Ing. Zuzana Hrubešová
Velitel družstva psovodů
SDH Svítkov – Popkovice
(redakčně kráceno)

Česko-polské cvičení zaměřené na zásahy s únikem nebezpečných látek. Více na straně 6. Foto: mf.

Shromáždění starostů OSH ČMS v Přibyslavi
V úvodu minutou ticha vzpomněli starostové OSH ČMS na členy Sdružení, kteří v uplynulém období odešli na věčnost. Vzpomínka
byla věnována i zesnulému dlouholetému starostovi Sdružení Karlu
Richterovi. Připomenuta byla také

životní jubilea některých účastníků
shromáždění. V obsáhlém projevu
se starosta SH ČMS Jan Slámečka
věnoval všem zásadním oblastem,
ve kterých Sdružení působí. Konstatoval, že se stále zvyšuje podíl
dobrovolných hasičských jednotek

Gratulace a předání dárků starostkám a starostům OSH ČMS za jejich práci ve funkčním období 2015–20

na celkovém počtu zásahů. Jedná
se o celou jednu třetinu, přičemž v
Libereckém kraji či Karlovarském
kraji se jedná již o 40procentní
podíl. „Svojí odvahou členové
těchto jednotek naplňují odkaz
zakladatelů hasičského hnutí:
chrání zdraví, životy a majetek
spoluobčanů,“ ocenil jejich činnost starosta Slámečka. Ve více
než 7 000 jednotkách je aktuálně
zapojeno 68 000 členů SH ČMS.
Poděkování zaznělo i na adresu
všech, kteří se podílejí organizačně
či jinak na úspěších hasičského
sportu. Podrobněji byly připomenuty dvě velké nedávné akce: Mezinárodní soutěž hasičské mládeže
v klasických disciplínách CTIF
ve švýcarském Martigny a Mistrovství světa v požárním sportu
v ruském Saratově. V Martigny dosáhla naše mládež nejen skvělých
medailových výkonů, ale byl též
nejúspěšnější v rámci kulturních
vystoupení, kterými jednotlivé
týmy prezentovaly svoje národní
prostředí. V případě Saratova bylo
připomenuto, že poprvé v historii
se hasičští sportovci dopravili
na místo mistrovství leteckým
speciálem Armády ČR. Potěšující
hodnocení zaznělo ve vztahu k do-

Zahraniční okénko:
Rumunská republika

...na straně 5

tačním titulům zaměřeným na hasičské automobily a rekonstrukce
či novostavby hasičských zbrojnic.
Díky těmto dotacím bylo nakonec
možno shromáždit vícezdrojové
portfolio finančních prostředků
v úctyhodné výši 2,5 miliardy
korun českých. Konkrétně tato

částka znamená 1 414 hasičských
automobilů a 208 rekonstrukcí či
novostaveb hasičských zbrojnic.
Sdružení bylo úspěšné i při získání
státní dotace na pracovníky, kdy
částka dotace převýšila 18 milionů
korun. Ve zprávě starosty Slámečky však zazněla i kritická slova ve

PAVLIŠ A�HARTMANN - výroba�a�prodej�požární�techniky
Sídlo�firmy:
Pavliš a�Hartmann,�spol.�s�r.o
V�Telčicích�249
53312�Chvaletice

tel.:�����+420�466�985�890-2
fax.:����+420�466�985�367
mob.:�+420�602�661�103
office@phhp.cz
www.phhp.cz

D+1 90820–00906 Pardubice

V Centru hasičského hnutí v Přibyslavi se v sobotu 19. října
2019 uskutečnilo Shromáždění starostů OSH ČMS.

smyslu toho, že stále není řešena
abnormální administrativní zátěž
doléhající na jednotlivé složky
Sdružení či chybí definování formálního postavení dobrovolných
hasičů na úroveň, které požívají
například členové aktivních záloh
(dokončení na straně 5)

Hasiči
na ranči
...čekají na straně: 4
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Dobrovolné jednotky cvičily plnění bambi vaku
V areálu bý valých kasáren
u Rožmitálu pod Třemšínem se
uskutečnil výcvik na téma Hašení
požárů lesních a travnatých porostů
pomocí letecké techniky. Výcviku
se zúčastnilo celkem 80 členů z 15
jednotek sboru dobrovolných ha-

Je tady listopad a tím možnost
připomenout si blížící se výročí,
kdy byl 33 minut po půlnoci 6. listopadu 2008 na operační středisko
pražských hasičů nahlášen požár
tržnice Sapa. Zásah v tržnici trval
181 hodin. V akci bylo 81 jednotek,
jejichž početní stav byl 954 hasičů
ze šesti krajů celé republiky. Požár naštěstí nezpůsobil ztráty na
životech, obrovské byly materiální
škody (cca 200 milionů korun).
Vyšetřovatelé policie nakonec
zamítli verzi, že se jednalo o žhářství. Byla totiž zjištěna vážná fakta
v kontextu protipožárních předpisů, chybných stavebních úprav
a dalších premis, které přímo volaly

po tom, aby se do tržnice vydal na
ohnivý nákup červený kohout…
Provozovateli tržnice hasiči vyměřili pokutu ve výši půl milionu
korun. Požár inicioval systematické
kontroly i dalších tržnic. Bylo to
podobné jako relativně nedávno,
kdy došlo k tragickému požáru
v Polsku – v objektu, kde se provozovaly tzv. únikové hry. Dospěli
jsme tak s malou oklikou „přes
Sapu“ k jádru mementa, kterým
uvádíme naši stránku s událostmi
za uplynulé období. Každý požár
je špatný – a bylo by lepší, pokud
by vůbec nevznikl. Z každého
požáru, velkého i malého, se lze
pro budoucnost poučit. redakce

bylo nutné rozebrat část konstrukcí stropu a střechy pro vyhledání
všech skrytých ohnisek. Jen díky
včasnému zpozorování se oheň
nerozšířil do ostatních prostorů
obchodu, který je plný hořlavých
materiálů a rozvoj požáru by tak
byl velmi rychlý a ničivý. I přes
rychlé uhašení bude škoda kvůli
zakouření domu vysoká. Příčina
a výše škody je v šetření, na místě
zasahovalo pět jednotek hasičů.
Zasahující jednotky: HZS Karlovy
Vary (CAS 20 T815, AŽ 37 Iveco),
HZS Sokolov (CAS 20 Scania),
JSDH Ostrov (CAS 20 Man), JSDH
Tašovice (CAS 15 Renault), JSDH
Stará Role (CAS 24 L101).
HZS Karlovarského kraje

Sedm jednotek a jedna podbíječka

Sedm jednotek profesionálních
i dobrovolných hasičů likvidovalo
15. října na trati mezi Domašovem
nad Bystřicí a Moravským Berounem požár kolejového vozidla, tzv.
podbíječky. Mnohatunový stavební
stroj, který slouží ke zhutňování
štěrku pod pražci při úpravách železničního svršku, hořel nedaleko
přejezdu ve směru na Hraničné Petrovice. Oznámení o požáru přijalo
krajské operační středisko v 9 hodin. Po příjezdu na místo hasiči při
průzkumu zjistili, že požár vznikl
ve střešní části vozidla v místech,
kde se nachází motor. Hasiči plameny dostali pod kontrolu během
půl hodiny za použití speciálního
hasebního přípravku – smáčedla,

které se používá ke zvýšení hasebního efektu. Jednotky také musely
řešit únik provozních kapalin.
Po skončení dohašovacích prací
bylo vozidlo odtaženo na nádraží
v Domašově nad Bystřicí. Během
zásahu byla trať i místní komunikace uzavřena. Příčina je v šetření.
Škody se budou pohybovat v řádech
milionů korun. Na místě zasahovali
profesionální hasiči ze Šternberka,
Uničova, Olomouce a drážní hasiči
SŽDC. Při mimořádné události
spolupracovaly jednotky dobrovolných hasičů z Hraničných Petrovic,
Jívové a Moravského Berouna.
por. Mgr. Lucie Balážová,
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje

techniku plnění bambi vaku speciálními proudnicemi. Cvičící byli
rozděleni do pětičlenných družstev,
kde byl vždy určen velitel. Ten má
na starosti zajištění vypouštěcího ventilu a stabilitu vaku před
usazením proudnic. Ostatní čtyři
členové jsou ve dvojicích u plnících proudnic, kdy jeden směřuje
plnící trysku do vaku a druhý podle
povelů velitele ovládá uzavírací
páku proudnice. Jelikož jde o velmi
specifický druh zásahu, je důležitá
souhra jednotlivých členů a častá
perioda nácviků této činnosti.
Další částí výcviku bylo vytvoření
plnícího stanoviště. Jednou z variant, kterou si dobrovolní hasiči
vyzkoušeli na závěr společného
cvičení, bylo vytvoření čerpacího
stanoviště ze zatopeného suterénu
jednoho z objektů s následnou
dálkovou dopravou vody hadicemi.
mjr. Bc. Pavel Maňas,
vedoucí pracoviště IZS a služeb,
územní odbor Příbram

Záchrana telete Příhraniční hasičská výpomoc

Hořel obchod s oblečením
Kouř ze zadní části pětipatrového domu v lázeňské části Karlových Varů nahlásili obyvatelé
z okolí na tísňovou linku hasičů 10.
října krátce před polednem. V přízemí domu se nacházel obchod
s oblečením, ve vyšších patrech pak
bytové jednotky. Před příjezdem
z domu odešly dvě osoby, další tři
pak evakuovala policejní hlídka.
Hasiči našli ohnisko v přístavbě za
domem, kde je kotelna a zázemí pro
obchod. Hořely zde kartony a další
uskladněné materiály. Celý prostor
obchodu byl silně zakouřený, bylo
nutné důkladné odvětrání. Hasiči
museli část hořlavých materiálů
z prostoru zázemí prodejny vynést
ven a následně dohasit. Rovněž

sičů okolních obcí. Organizátorem
výcviku byl územní odbor Příbram
HZS Středočeského kraje, tříčlennou posádku Letecké služby Policie
ČR doplnili dva letečtí záchranáři
z HZS hlavního města Prahy.
Výcvik byl zaměřen zejména na

Dvě třinecké jednotky hasičů
se zapojily v pátek 18. 10. 2019
dopoledne do úspěšné záchrany
300kg telete, které místo na rozlehlé
a chutné pastvě skončilo v nevábné
a úzké betonové studni v třinecké
místní části Oldřichovice a samozřejmě už nemohlo ven. Studna byla
už v dávné minulosti postavena na
pasece asi sto metrů od příjezdové
cesty. Tele zaplňovalo celý prostor
studny, žalostně bučelo asi metr
pod úrovni terénu, stejně jako jeho
matka opodál. Protože nohy mělo
vmáčklé pod sebou, hasiči nemohli
při jeho vyproštění použít tradiční
popruhy. Jejich pohotová chytrost
a um ale opět slavily úspěch. Po
dohodě s majitelkou stáda byl rychle
přivolán traktorbagr z nedaleké
stavby, který zhruba metr vysokou
betonovou skruž v zemi obhrabal,
skruž byla opatrně odsunuta, aby
nepřekážela v dalším postupu
záchrany. Hasiči pak vytáhli tele
vlastníma rukama. Kromě několika
odřenin nejevilo na první pohled
žádné známky újmy na zdraví
a vesele odběhlo na tolik vysněnou
šťavnatou pastvu. Mezi náhradními variantami byl hasičský jeřáb
a pneumatická sbíječka. Těch už
nebylo zapotřebí. Spokojená byla
jak matka telete, která doprovázela
zásah třineckých hasičů hlasitými
projevy, tak velitel zásahu z HZS
MSK. Jak s rychlostí záchrany,
tak s aktivním přístupem kolegů
z JSDH Třinec-Guty. „Na záchraně
telete pracovali i přes své mládí
doslova bez dechu,“ poznamenal
zkušený profesionální hasič. A kdo
mohl za to, že telátko skončilo ve
studni? Jeho otec – statný býk (prý
1 200 kg živé váhy), který se na
začátku našeho příběhu se šťastným
koncem opřel do horní metrové
skruže a hravě ji odsunul stranou.
HZS Moravskoslezského kraje

Na základě memoranda o porozumění mezi Libereckým krajem
a Hasičským záchranným sborem
Libereckého kraje na straně jedné
a Dolnoslezským vojvodstvím
a Dolnoslezským krajským velitelstvím Státní požární ochrany na
straně druhé byly 21. října ve 12:38
vyžádány ze strany polských hasičů dvě hasičské cisterny k požáru
rodinného domu v polské Bogatynii. Krajské operační a informační
středisko hasičů v Liberci na místo
vyslalo profesionální hasiče z Raspenavy a dobrovolné kolegy z Frýdlantu. V době příjezdu jednotek na

místo, již na místě zasahovali polští
hasiči a bylo upřesněno, že se jedná
o požár dvou pokojů v druhém
nadzemním podlaží rodinného
domu. Jednotky na místě pomohly s rozebíráním střešní konstrukce a poté byly velitelem zásahu
ponechány na místě v záloze. Po
likvidaci požáru byly obě jednotky
odeslány na základnu. Zasahující
jednotky: HZS LK – st. Raspenava,
JSDHO Frýdlant
Text a foto: nprap. Bc. Jan Jech,
por. Mgr. Radka Kostelňáková,
HZS Libereckého kraje

Nehoda kamionů
Krátce před šestou hodinou ráno
dne 18. října byla přijata informace
o nehodě dvou kamionů na D1 ve
směru na Brno u Ostrovačic. Podle
prvotních informací měl jeden
z nich převážet asfalt, který vytekl. Operační středisko vyslalo na
místo čtyři zásahové vozy ze dvou
jihomoravských profesionálních
hasičských stanic a také jednotku z Kraje Vysočina. Hasiči po
příjezdu na 179. kilometru zjistili,

že hrozivě vypadající nehoda se
obešla bez zranění. Také vytékající
asfalt z cisterny se nepotvrdil. Na
dálnici však uniklo několik stovek
litrů nafty. Územní řídící důstojník
proto na místo povolal zástupce
orgánu životního prostředí. Dalším
průzkumem se zjistilo, že nafta se
mimo dálnici nedostala. Kamiony
po nehodě zcela zablokovaly směr
na Brno a policie proto dopravu odkláněla na nejbližším sjezdu mimo
dálnici. Hasiči místo zajistili proti
požáru a po dobu zajištění odtahu
cisterny s asfaltem na místě z bezpečnostních důvodů jedna jednotka
zůstala. Dálnice v té době byla dále
neprůjezdná a odtah zajišťovala
specializovaná firma.
Jaroslav Mikoška
tiskový mluvčí HZS JmK

Tlakovou láhev zneškodňovali i policejní odstřelovači
Ve čtvrtek 17. října byla krátce
po třinácté hodině vyslána jednotka
HZS Středočeského kraje ze stanice
Říčany k technické pomoci do obce
Jevany. Na místo vyjela jednotka

s velitelským vozidlem a dvěma
cisternovými automobily. Hasiči
předem věděli, že jedou na kontrolu tlakové láhve s acetylenem,
protože na místě zasahovali už
v týdnu. Vzhledem k tomu, že došlo
k  poškození vypouštěcího ventilu
a v láhvi docházelo k chemické
reakci, při níž stoupala teplota,
bylo nakonec rozhodnuto, že bude
nutné láhev prostřelit za pomoci
policejních odstřelovačů. Hasiči
tak ve spolupráci se stavební firmou
připravili velkoobjemový kontejner,
do kterého byla z vody vyndána

tlaková láhev. Zároveň připravili
pomocí dvou C proudů provizorní
monitory. Po celkové přípravě přišli
na řadu samotní policejní odstřelovači, kteří z bezpečné vzdálenosti
provedli současný výstřel ze tří
pušek. Prostřelením ocelového
pláště došlo k bezpečnému uvolnění
tlaku v láhvi. Hasiči následně pomocí zmíněných monitorů vytvořili
vodní mlhu ke snížení koncentrace
unikajícího plynu.
nprap. Petr Svoboda
oddělení IZS HZS
Středočeského kraje

Události

Krátce
Záchrana zavazadel
skončila popáleninou

Požár osobního automobilu ve
Lhotě u Malenovic byl hasičům
ohlášen 20. října v 11:41 hodin.
Požární poplach byl vyhlášen profesionální jednotce hasičů z požární stanice Otrokovice a jednotce
dobrovolných hasičů obce Lhota.
V době příjezdu dobrovolných
hasičů byl osobní automobil celý
v plamenech. Řidič a spolujezdkyně
stáli opodál. Hasiči požár uhasili
jedním útočným proudem vody C.
Po uhašení hasiči zjistili, že řidič má
popálené prsty na rukou. K popálení
došlo, když se snažil vytáhnout
ze zavazadlového prostoru tašky.
Hasiči zraněného řidiči ošetřili. Na
místo požáru se dostavila Policie
České republiky a vyšetřovatel hasičů. Příčina vzniku požáru zůstává
v šetření hasičů. Škoda způsobená
požárem byla vyčíslena v předběžné
výši 300.000 korun.
nprap. Roman Žemlička
HZS Zlínského kraje

Tragický začátek
víkendu

Hasiči v Královéhradeckém
k raji zasahovali během pátku
18. 10. a v sobotu po půlnoci 19. 10.
celkem u tří dopravních nehod,
které si vyžádaly lidské životy.
Jednou z nich byla nehoda v obci
Černilov. Profesionální jednotka
z centrální stanice a dobrovolná
jednotka hasičů z Černilova byly
vyslány k nahlášené dopravní
nehodě osobního automobilu. Na
místě zasahovaly všechny složky
IZS. Vůz havaroval na silnici v katastru obce Černilov, kde nakonec
narazil do konstrukce mostku. Řidič zůstal ve voze zaklíněn. Hasiči
jej vyprostili, bohužel osoba svým
zraněním na místě podlehla, což
konstatoval lékař ZZS. Na místě
zůstala následně dobrovolná jednotka, která pomohla s naložením
havarovaného automobilu na odtah.
Martina Götzová
tisková mluvčí
HZS Královéhradeckého kraje

Akce „čapí hnízdo“

Zajímavý zásah měli 17. října
v dopoledních hodinách jindřichohradečtí profesionální hasiči. Zasahovali ve Starém Městě pod Landštejnem, kde na místním komíně
bylo nakloněné čapí hnízdo. Komín
má podle odhadu přibližně 30 metrů,
hasiči museli použít automobilovou
plošinu. Aby mohli hnízdo sundat,
bylo nutné ho částečně rozebrat.
HZS Jihočeského kraje
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Řád a pokrok pro hořící Amazonii
Procházka
deštným pralesem
je procházkou
v mysli Boha.
Birute Galdikas
(kanadská zooložka, 1946)

Požáry v Amazonii budí velký mediální
zájem.

Pohled z vesmíru na hořící prales.

Naši krátkou observaci pralesních požárů v Amazonii začneme
ve svátečním – pod brazilskou státní
vlajkou. Její současná podoba byla
schválena v roce 1992, původní
motiv je však mnohem starší a odkazuje na rok 1889. Žlutá a zelená
barva symbolizuje bohatství této
jihoamerické země. Žlutá – zlato,
zelená – brazilské pralesy. Na vlajce
je i citát z pozitivistické filozofie:
Ordem e Progresso (Řád a pokrok).
Vzdáme čest vlajce, nazujeme si
pevné boty, tropickou přilbu doplníme moskytiérou a vyrazím do
terénu: do těch prý nekrásnějších
a nejpůvodnějších deštných pralesů
v povodí řeky Amazonky v Brazílii.
I když se amazonský deštný prales
rozkládá na území více jihoamerických států, velikost Brazílie a její
hospodářský význam – generující
i odpovídající politickou moc ve
světovém měřítku, je pro tento
pohled rozhodující. Konstatovat,
že v Amazonii hoří, je v našem
propojeném a globalizovaném světě,
tak trochu nošením dříví do lesa.
Nechceme přidávat další polena na
oheň diskuzí, spíše nám jde o to,
připomenout některá fakta, která
v příliš krátkých zprávách (o to však
hlasitějších) často zanikají.

Oheň v pralese

Oheň v deštném pralese postupuje většinou pomalu, ale vytrvale.

V Amazonii každý rok vzniknou
desítky tisíc požárů. Nejsložitější
je období od srpna do října, které
je nejsušší. Pokud vznikne v pa-

nenském pralese požár, nejedná se
– z hasičského hlediska – o zásadně
nezvládnutelný jev. Vzhledem
k vysoké vlhkosti v pralese se oheň
šíří pomalu a jen ve spodních partech. Plameny jsou nízké. Zvládlo
by je, s nadsázkou, i naše malé SDH
rozhrabáním protipožárního pásu,
pokud by ovšem bylo nablízku.
Berme vždy v potaz ohromnou
rozlohu pralesa a aktuální hustotu
zalidnění. Nízký oheň se v pralese
šíří rychlostí okolo 200 metrů za
den. Může se ale šířit týdny, než
si ho někdo všimne. Společenstva
rostlin se na celém světě ve své
evoluci snaží přizpůsobit ohni,
který na planetě byl i před nástupem dominance lidské civilizace.
Amazonský prales je ovšem trochu
jiný příklad, protože v něm v dávné
minulosti nikdy příliš nehořelo.
Jeho ekosystém se tak požáru špatně přizpůsobuje. Pak je zde ještě
faktor rizika sekundárního požáru,
který může postihnout oblast, ve
které před ním pomalu postupoval
pralesem primární nízký oheň. Ten
oblast vysuší a ničí ve spodních
patrech vegetace. Sekundární oheň
je již spalující výheň šířící se korunami stromů, která oblast devastuje
a zbaví stromového porostu, všech
rostlin i živočichů vázaných na
tento ekosystém.

to tvor, který chce především měnit
a zlepšovat svoji přítomnost. Touto
snahou může být i žďáření, prastará
metoda získávání půdy na úkor
lesa. Používali jsme ji i v Evropě.
Tato půda byla vždy úrodnější, než
klasické pole. Riziko požáru, kdy
se při žďáření vymkne oheň kontrole, je velké. To už lepší je mýcení.
I v tomto případě ale stromy padají
a prales na konkrétní lokalitě mizí.
S ním končí v místě i onen zelený
zázrak schopný zachycovat oxid
uhličitý. Mizení pralesa mění
mikroklima. Může tak být i méně
dešťů, delší období sucha. Sucho
znamená riziko požáru… Kromě
odlesňování je nebezpečná i selektivní těžba konkrétního druhu
dřeva v pralese. Pohybujeme se

v bludném kruhu. Když si k tomu
ještě připočítáme opravdu nekalé
praktiky, za kterými mohou stát
v pralese zájmy těžařských společností, jde nám z toho hlava kolem.
Kromě Brazílie byly v letošním
roce ovšem obří požáry i na Sibiři,
v Mongolsku, Kazachstánu, Aljašce i Angole. Chce to více, než jen
krátké texty a dlouhé proklamace.
Člověk učinil svoje působení planetě velmi komplikovaným. V Hasičských novinách doufáme, že se
řád a pokrok ve vztahu člověka
k přírodě podaří najít. Nejen pro
hořící Amazonii…
Připravil Mirek Brát, zdroje:
lavozdeperu.com, amazoniesoy.
com,elnacional.com, via wiki

Bludný kruh

Člověk planetu mění k obrazu
svému. Ale člověk není bůh… Je

Pro záchranu Amazonie bylo angažováno i největší hasičské letadlo světa Boeing
SUPERTANKER 944.

Moravská Sahara v plamenech
stroj. Jednalo se o vrtulník typu
W – 3A Sokol ze základny Praha – Kbely. Dohašování skrytých
ohnisek požáru prováděli hasiči
za pomoci zádových vaků. Právě
zádové vaky se do tohoto terénu
velmi hodily pro jejich snadnou
manipulaci.

Ani České republice se nevyhýbají rozsáhlé lesní požáry.
Dějištěm jednoho z nejničivějších lesních požárů posledních
let byla oblast tzv. Moravské Sahary v květnu 2012. Jednalo
se konkrétně o významnou lokalitu Vátých písků u jihomoravského města Bzence. Dodejme hned v úvodu, že Národní
přírodní rezervace Váté Písky je unikátním společenstvem
rostlinných a živočišných druhů. Pojmenování Moravská
Sahara vzniklo v 18. století, kdy postupným odlesňováním
dubových lesů, které na písčité půdě rostly, docházelo
k uvolňování písků a následnému vzniku otevřených ploch
s písečnými dunami a přesypy.

Následky a příčiny

Bzenecká kaple sv. Floriána a Šebestiána z roku 1703.

Boj s ohněm

Meandry řeky Moravy. foto Jakub Tomšej, bzenec.cz

Požár začal na ploše 50 × 50
metrů. První jej zpozoroval řidič
lesní techniky. Bohužel, panující klimatické podmínky (silný
nárazový vítr) způsobily rychlé
šíření požáru, jehož kouř byl viditelný ze vzdálenosti 20 kilometrů.
První JPO byla na místě již devět
minut po ohlášení události na
lince tísňového volání. Z rychle se
šířím ohněm sváděli hasiči téměř
týden dlouhý vyčerpávající boj.
Během hašení se zásadně měnil
i charakter požáru – z pozemního
na korunový. Celkem bylo nasazeno 208 JPO! Zdolání požáru
Moravské Sahary byla i ukázka
mezinárodní kooperace, protože na
místě zasahovalo i 14 JPO ze Slovenské republiky. Na přímé hašení
i podpůrné činnosti byli nasazeni
příslušníci z 66 stanic z mnoha
krajů. Zásahu se účastnila trojice
vrtulníků, která provedla 364
shozů. Ve vzduchu byl i armádní
vrtulník a další letouny: Antonov
An-2 a Z-137 T (Turbo čmelák).
Ke slovu se dostala též speciální
pořádková jednotka Policie ČR.
Složitý terén si vyžádal nasazení

Požár Moravské Sahary zničil
třicet tisíc metrů krychlových
dřeva na ploše 160 hektarů. Majitel
– Lesy ČR oznámil škodu ve výši
téměř 28 milionů korun. Hasiči
náklady spojené se zásahem vy-

číslili na 13 milionů korun. Zásah
uchránil hodnoty ve výši až 800
milionů korun. Příčiny požáru?
Jihomoravští vyšetřovatelé HZS
ČR analýzu vzniku požáru uzavřeli
více verzemi. Žádnou z nich se nakonec nepodařilo definitivně potvrdit. Mohlo se jednat o odhozenou
cigaretu, samovznícení munice
z nedaleké střelnice. Hasičským
vyšetřovatelům pomáhali i oborníci z Kriminalistického ústavu ČR.
Připravil Mirek Brát
Foto: bzenec.cz, hzscr.cz,
wiki, drasov.cz

požárního tanku SPOT 55 a obrněného transportéru v hasičském
provedení. Na místě se vystřídalo
370 zásahových automobilů. Byl to
opravdový boj s ohnivým živlem!
Spotřeba hasiva? Plných 21 tisíc
metrů krychlových vody a 6 tun
pěnidla.

Nasazená technika

Poprvé v novodobé historii České republiky zde bylo rozhodnuto
o nasazení požárního tanku SPOT
55. Tank prováděl zkrápění, úpravu
terénu a odstraňování pařezů. Bylo
nutné řešit také specifické otázky
logistiky včetně zásobování pohonnými hmotami. To bylo nakonec
zajištěno dodávkou mobilních
tankovacích kontejnerů v rámci
mezikrajské výpomoci (HZS Kraje
Vysočina a HZS Olomouckého kraje). Bylo nutné se postarat i o týlové
zabezpečení pro zasahující hasiče
hygienickým zázemím a stravováním. Co se týká přepravy vody, ta
byla zajištěna dílem dálkovou dopravou z řeky Moravy hadicovým
vedením o délce 3 km. Jak jsme
se již zmínili, kromě policejních
vrtulníků zde zasahoval i armádní

S těžkým terénem bojovala těžká
technika.

Nasazení hasičského tanku.

Složité bylo zásobování vodou i pohonnými hmotami.
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První Mobilní telerehabilitační
kontejner na světě pokřtěn
Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK
ve spolupráci s nadačním fondem
REGI Base I. slavnostně předali
historicky první Mobilní telerehabilitační kontejner (MTJ) do užívání
zraněnému hasiči nadstrážmistru
Robertu Gyömbérovi. Slavnostního
předání dne 10. 10. 2019 v 10.10
hod se zúčastnili duchovní otcové
projektu – prezident České asociace
robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK mgr. Jakub Pětioký, DIS
a předseda správní rady nadačního
fondu REGI Base I. Hynek Čech.
Představili detailně projekt Mobilního telerehabilitačního kontejneru

včetně praktických demonstrací.
Kontejner pokřtila hasičská cisterna
pražských hasičů, kde Robert sloužil. Mgr. Jakub Pětioký prakticky
přítomné seznámil s rehabilitačními
distančními funkcemi MTJ. Zájemci si mohli i osobně vyzkoušet
některá cvičební místa. Robert pak
strávil příjemné chvíle s hasičskou
jednotkou. Celé příjemné setkání
dotvářela i skvělá domácí kuchyně
paní Gyömbérové. Mobilní telerehabilitační jednotku vyvinula Česká
asociace robotiky, telemedicíny
a kybernetiky ARTAK ve spolupráci s nadačním fondem REGI Base I.
Dalšími partnery celého projektu

Slavnostního přestřižení ocelové trubky se zúčastnili (zleva): mgr. Jakub Pětioký, plk.
Ing. David Vratislavský, nadstrážmistr Robert Gyömbér a Hynek Čech

Mobilní telerehabilitační kontejner
(MTJ) umožnuje telerehabilitační a distanční terapii v domácím prostředí klientů,
s potřebou dlouhodobé rehabilitační péče.
Obsahuje několik specializovaných cvičebních míst zaměřených na podporu vybraných funkcí. Vybavení kontejneru záleží
na potřebných terapiích. Do připojených
počítačů lze nainstalovat programy na
trénink mozku, s pomocí senzorů i trénink
pohybu a stability trupu. Získaná data ze
cvičení se přenášejí na dálku do databáze
a vzdáleně lze sledovat výkon pacienta
nebo systém vzdáleně přenastavit. Klient
přitom cvičí blízko svého domova a nemusí
řešit dopravu do rehabilitačního pracoviště.
Rehabilitační pracovník pracuje stále na
svém pracovišti.

jsou dodavatel kontejneru ALGECO, realizátor hardwarového a softwarového řešení ROBOTSYSTEM.
Na vývoji se dále podílely spin-off
firma 1. LF UK Homebalance, s.r.o.,
Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF
UK, Cesta za snem a REHAMZA.

Hasiči v Kopidlně v novém
Hasiči v Kopidlně dostali k užívání zrekonstruovanou hasičskou
zbrojnici. Vznikla z objektu bývalého objektu školního statku, který
odkoupilo město Kopidlno a zajistilo potřebné finanční prostředky
na realizaci akce. Slavnostního
předání se zúčastnili, mj. ministryně práce a sociálních věcí Jana
Maláčová, ministr zahraničních
věcí Tomáš Petříček, senátoři
Tomáš Czerdin a Jan Sobotka,
hejtman Královéhradeckého kraje
Jiří Štěpán a další vzácní hosté.
Starostka města Hana Masáková
připomněla, že cena díla je 22,9
mil Kč, dotace IROP činila 18,3
mil Kč a město se podílelo 4,6 mil
Kč. „Mám velkou radost, že jsem
mohla být od počátku u důležitých okamžiků jednání o výkupu
areálu, př i hledání vhod ných
dotačních titulů a při zajištění
realizace díla,“ uvedla. Hasičům
vznikla v hasičské zbrojnici 4 stání
pro vozidla, sklady, šatny, velká
a malá zasedací síň a dokonce síň
slávy, kde je umístěna historická
stříkačka z roku 1929. Vzniklo
v ní Centrum pro krizové řízení

Den za obnovu lesa
I naše malé SDH Klopotovice,
na okraji okresu Prostějov, se připojilo k akci Den za obnovu lesa.
Měli jsme přidělený úsek v Radíkově u Olomouce, kde jsme vyčistili
kus lesa a společně nasázeli nové
stromky. Sobotní akce se zúčastnili naši mladí hasiči 3–15 let, rodiče,
příbuzní a společně s lesníky jsme
strávili sobotu v duchu dobré nálady a z pocitu dobře odvedené práce
pro nás všechny. Určitě se na místo
budeme vracet, hlídat a starat se!
Mgr. Marcela Vystrčilová

mimořádných událostí Města Kopidlna. Podstatně se díky současné
podobě zbrojnice výrazně zlepšilo
prostředí a podmínky činnosti jednotky a sboru – včetně podmínek
pro práci s hasičskou mládeží. Sbor
a jednotka má osmdesát pět členů,
z toho dvacet mladých hasičů. Re-

alizace projektu přispěla výrazným
způsobem k ochraně obyvatel.
„Velké díky patří zejména vedení
města v čele se starostkou Hanou
Masákovou, bez něho by hasičská
zbrojnice nevznikla,“ dodal velitel
jednotky Petr Hnát.
Věra Nutilová

Informace

Pomohli budovat humanitární středisko
V obci Rudník u Vrchlabí sídlí
SDH Arnultovice. Má 100 členů
a celoročně vykazuje nemalou
aktivitu. V první řadě je to pomoc
Obecnímu úřadu při organizování
akcí pro občany Rudníku a okolí. Je
to například oblíbené Selské klání,
v jehož pořádání se střídají vesnice
v katastru obce. Jde o zajímavé
a zábavné soutěže pro děti i dospělé
jako: přenášení puten, zatloukání
hřebíků, převážení trávy s pomocí
kolečka. Mnozí obyvatelé i děti dodávají ráz akci staročeskými oděvy,
pro děti jsou připraveny odměny.
Hasiči zajišťují dozor při průvodu
a následném pálení čarodějnic,
při dalším průvodu si připomínají
1. května Svátek práce a rok 1886,
kdy v USA došlo ke stávce dělníků
a následným dalším demonstracím,
při kterých umírali lidé. Spolupracují při organizování branného
dne v základní škole v Rudníku,
organizují tradiční „Závěrečnou“,
což je program na dětském dni
a následném posezení pro dospělé
obyvatele, pořádají velikonoční
turnaj ve stolním tenisu, hasičský
ples, Mikulášskou apod. „Obci jsme
nápomocni při čištění propustí a vozovek, zajišťujeme požární dozory
při akcích. Vše, co organizujeme,
je možné díky podpoře Obecního úřadu, který nám propůjčuje
kulturní dům a obecní pozemky,“
upřesnil starosta sboru Michal
Hronek. Obec Rudník byla oslovena
Diakonií – Střediskem humanitární
a rozvojové spolupráce a přihlásila
se do projektu Odolná obec. Stalo se
tak v souvislosti s ničivou povodní

před šesti lety. Obec získala nemalou finanční podporu na výstavbu
humanitárního skladu a hasiči se
rozhodli výrazně při jeho budování
pomoci. „Aby se ušetřily finance
obce, provedli jsme počáteční demolice jedné z budov za hasičskou
zbrojnicí, odstranili krytinu střechy,
krovy, odvezli obsah septiku na
čističku odpadních vod, připravili
plochu pro stavební firmu, která provedla novou výstavbu humanitárního skladu,“ uvedl starosta sboru.
Odměnou pro hasiče za provedené
práce byl finanční příspěvek obce
ve výši jedné třetiny pořizovací
ceny na nový soutěžní stroj. Velitel
jednotky Petr Birtus uvedl, že mají
radost z nových vozidel v podobě automobilové stříkačky CAS
20/4000 Tatra a dopravního automobilu Ford pro přepravu osob. Stalo
se tak díky poskytnutým financím
z Asociace pojistitelů, GŘ HZS
a s přispěním obce Rudník. „Kromě výjezdů zajišťujeme například
opravy a údržbu techniky, odborná
školení členů výjezdové jednotky,
udržujeme hasičské cvičiště, při
motokrosových závodech Rudnická
rokle zajišťujeme dálkovou dopravu
vody pro kropení závodní tratě,“
připomněl. Dodal, že kladou důraz
na výcvik s dýchací technikou,
pokračují v úpravách garáží, organizují prověřovací cvičení jednotky,
v rámci výjezdů likvidují obtížný
hmyz apod. V Arnultovicích hasiči
vychovávají své nástupce. Nyní je
v oddíle 21 mladých hasičů, kteří
se účastní nejen hry Plamen, ale
také soutěží v rámci okresu Trutnov.

Dětem a vedoucím při výcviku a dopravě na soutěže ochotně pomáhají
členové sboru. Pro mladé hasiče
každoročně pořádají nocování v hasičské zbrojnici s ostrým výjezdem
k fiktivnímu požáru. Soutěžního
ducha mají také dvě družstva mužů,
tým žen a „staré gardy nad 50 let“.
Startují společně s mladými hasiči
na Arnultovickém poháru a memoriálu Bohouše Martínka. Oblíbené
Arnultovické šedesátky pro mladé
hasiče se účastní téměř 150 dětí
z okresu. „První dvě soutěže pořádáme v Rudníku, kde nám obec
poskytla krásný areál pro sportování. Býval to prostor s křovinami
a plevelem, ve volném čase jsme
jej vyčistili a upravili a celoročně
se o prostor staráme,“ doplnil starosta sboru. „Vážíme si nesmírně
spolupráce s obcí, obdobně jako
všech našich členů i nečlenů sboru,
kteří kdykoliv ochotně podají ruku
k pomoci“, dodal Michal Hronek.
Věra Nutilová
Foto: Anděla Veselá

Hasičské setkání na ranči
Zasloužilí hasiči Královéhradeckého kraje se setkali na Barešově ranči nedaleko Chlumce nad Cidlinou.
Akce se zúčastnili významní hosté, mezi nimi hejtman
kraje Jiří Štěpán, primátor města Hradec Králové
Alexandr Hrabálek, poslanec Parlamentu ČR Jiří
Vondráček, starosta Krajského sdružení hasičů Jiří
Orsák, vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů SH ČMS
Josef Netík, starostové Okresních sdružení hasičů
a předseda DSO Pocidlinsko. Součástí programu
byla prohlídka s komentovaným výkladem v pozdně
barokním roubeném kostele sv. Jiří v Loučné hoře.
Účastníci si v něm vyslechli varhanní koncert barokní
hudby a prohlédli unikátní dřevěnou zvonici. Zaujala
prohlídka zvířat, která jsou na Barešově ranči chována,
mezi nimi bizoni, jeleni, daňci a další. Na slavnostním
jednání Zasloužilé hasiče pozdravili např. starostové
OSH z Náchoda a Rychnova nad Kněžnou. Vedoucí
aktivu Zasloužilých hasičů František Podolník připomněl zásluhy hasičů, kteří většinu svého života
věnovali rozvoji dobrovolné požární ochrany. „S radostí jsem se s vámi osobně setkal. Děkuji vám všem
za všechno, co jste pro dobrovolné hasiče vykonali„,
uvedl jeden z hostů primátor města Hradec Králové
Alexandr Hrabálek. Zúčastnila se rovněž delegace
okresu Jičín v čele se starostkou sdružení Evou Steinerovou „V okrese Jičín máme v současné době dva-

cet zasloužilých hasičů. Podle svých možností i přes
vyšší věk aktivně pomáhají jako rozhodčí, časoměřiči,
s dílčími úkoly ve svých sborech,“ uvedla starostka.
Na akci přispěl v rámci dotace Krajský úřad v Hradci
Králové a podle mínění účastníků byli se setkáním
nadmíru spokojeni. Měli možnost si popovídat, zapívat
s harmonikářem. Titul Zasloužilý hasič je nejvyšším
vyznamenáním SH ČMS. Je udělováno každoročně
v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi za účastni
představitelů sdružení.
Věra Nutilová

Mokrá zpráva o zahájení nového ročníku
soutěží na okrese Blansko
V sobotu 5. října byl i na okrese
Blansko zahájen nový ročník soutěže Hry Plamen a soutěže dorostu.
Je zajímavé, že když meteorologové
předpovídají hezké počasí, dosti
často to nevyjde – zatímco předpověď toho špatného je stoprocentní...A tak jsme se do Bořitova, kde
místní SDH poprvé tyto soutěže
pořádalo, sjížděli v sedm hodin
ráno za trvalého deště.
Což ale nikoho neodradilo. Na
start se postavilo celkem 39 hlídek mladších a 43 hlídek starších
žáků, aby si poradily s náročnými
podmínkami. Už rozběh po startu
do prudkého kopce všechny donutil
použít veškerý svůj um, aby se na
blátě podařilo přenést sílu v ještě
čerstvých nohou na terén... Pršelo
a lilo někdy více, někdy méně, tak-

že vedoucí postupně svoje svěřence po návratu z tratě poznávali jen
podle hlasu, který jim odpovídal
z blátivé koule, a sčítací komise
luštila výsledky ze zbytků papíru,
ve který se i přes igelitovou ochranu proměnily startovní průkazy...
Ještěže již léta používáme místo
krepového papíru látkové fáborky,
které deštěm barvu nemění, takže
aspoň nikdo příliš nebloudil. A pak
si ještě ve volném čase všechna
družstva z jarní části předpracovala
štafetu požárních dvojic.
Nicméně, krátce po poledni
bylo dobojováno, převlečeno do
suchého, vyhlášeno vše v kategorii
žáků a hned se začaly chystat kategorie dorostu. Na což ovšem počasí
nebralo zřetel, a tak odpoledne
celkem 5 družstev a 88 jednotlivců

okusilo trasy, jejichž parametry již
regulérně odpovídaly spíše těm pro
bahenní zápasy. A když rozhodčí na
lesní cestě a stanovišti Přeskok přes

vodní příkop oznámili „dosažení
II. stupně povodňové aktivity“ –
potvrzené i fotografií zaslanou do
štábu soutěže – nezbylo než toto

stanoviště zrušit. Byl to ale jediný
ústupek počasí, protože jestli si déšť
myslel, že nás hasiče zaskočí, tak
to se tedy přepočítal. Kdo zvítězil?
Úplně všichni, od soutěžících, přes
rozhodčí, kteří na stanovištích
strávili v těchto podmínkách celých
osm hodin, až po obětavé pořadatele, co po nás celý rozbahněný areál
budou srovnávat pěkných pár dní...
A tak se potvrdilo, že na Blanensku
máme opravdu silnou základnu
neohrožených budoucích „velkých“
hasičů, kteří se nějakých pár kapek
a obtížných podmínek neleknou
již nyní, zatím ještě u těch hasičů
mladých...
Jaroslav Ondráček,
vedoucí OORM Blansko,
náměstek starosty
OSH Blansko

Kaleidoskop zajímavostí
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Shromáždění starostů OSH ČMS
zejména při projednání tématu
změn ve stanovách Sdružení. Tato
diskuze uvnitř Sdružení bude mít
závěr v rámci VI. sjezdu SH ČMS,
který se uskuteční v červenci příštího roku v Brně. Součástí tohoto
Shromáždění starostů OSH ČMS
byla i milá ceremonie. Vzhledem
k tomu, že starostky a starosto-

vé pracují v mandátu pro roky
2015–2020, bylo to poslední shromáždění v tomto složení. Všichni
tak obdrželi z rukou starosty Jana
Slámečky a prvního náměstka
starosty Lubomíra Janeby symbolický dárek.
Text a foto Mirek Brát
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HASIČSKÁ KUCHAŘKA
Hasičská kuchařka
– dobré recepty a užitečné rady
Dnes servírujeme: „Kuře se slaninou a bílým vínem“
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 na téma sklepních požárů. Jejich
příčinou bývá nedbalostní chování. Využívejte prostory sklepa v souladu
s bezpečnostními pravidly! Ve sklepních prostorech musí být instalovaný
přenosný hasicí přístroj. Ve sklepech neskladujte hořlavé kapaliny, propan-butanové lahve, polystyreny, plastové obaly a nádoby, pyrotechnické
předměty, střelivo.
Dnes servírujeme: Kuře se slaninou a bílým vínem dle receptu
por. Mgr. Lucie Nims Jirkovské, DiS.
Budeme potřebovat 8 horních kuřecích stehen s kůží, 200 g anglické
slaniny, půl hrnku špaldové mouky, sůl, mletý pepř, olivový olej, 2 lžičky
provensálského koření, 2 šalotky, půl hrnku bílého vína, 1 hrnek kuřecího
vývaru (1 hrnek je v našem receptu cca 250 ml). Mouku smícháme se solí,
pepřem a provensálským kořením. Očištěná a omytá stehna obalíme ve
směsi. Slaninu nakrájíme na kousky a za občasného míchání restujeme
na pánvi. Poté ji vyjmeme a do výpeku vložíme kuřecí stehna. Z každé
strany stehna osmažíme dozlatova. Na druhé pánvi na oleji osmažíme
šalotku, poté ji zalijeme vínem a necháme chvilku povařit. Do vinné
šalotkové směsi přilijeme vývar a necháme ještě chvilku společně vařit.
Až se šťáva trochu zredukuje, obsah obou pánví přendáme do pekáče
a přidáme orestovanou slaninu. Pečeme přibližně 30 minut při cca 170
stupních Celsia, dokud není maso měkké a dozlatova. Průběžně maso
poléváme výpekem, aby se nevysušilo. Podáváme s bramborami nebo
bramborovou kaší.
Dobrou chuť. Foto: Hasičská kuchařka

Na shromáždění se gratulace k životnímu jubileu dostalo i Jitce Fabiánové z SDH
Topolany (vlevo)
(dokončení ze strany 1)

Armády ČR. V tomto směru bylo
hodně spoléháno na setkání se členy horní parlamentní komory, které
však nesplnilo očekávání z důvodu
nízkého zájmu senátorů. Sdružení
aktivně rozvíjí stávající i nové
zahraniční kontakty. Za uplynulé
období byla například realizována důležitá setkání s partnery ze
Slovenska. Kongres CTIF ve Švýcarsku zase umožnil prospěšnou
komunikaci s hasiči z Rakouska či
Německa. Čeští dobrovolní hasiči
zaujali i delegaci profesionálních
hasičů z Izraele, která ocenila nejen
kvalitu technického vybavení, ale
i úroveň práce s hasičskou mládeží.

„Myslím, že, na rozdíl od jiných
spolků, my nemusíme mít strach
o budoucnost,“ dodal starosta
Slámečka v jasné narážce na hasičskou mládežnickou základnu,
která tak ohromila izraelské hasičské profesionály. Na Shromáždění starostů OSH ČMS zazněla
i chvála na úspěšné nedávné akce
typu oslav 125 let firmy Stratílek,
v rámci kterých se do Vysokého
Mýta sjela stovka pečlivě opečovávaných historických hasičských
stříkaček této legendární značky.
Pozitivní hodnocení se dostalo
i soutěži koněspřežných stříkaček
v sousedním Polsku. Rozprava
byla v dalších bodech vedena

60 let hasičské zbrojnice v Jizbici
V září proběhla oslava vybudování hasičské zbrojnice v Jizbici (bývalá samostatná obec, nyní součást
Náchoda). Akce se konala v interiéru zbrojnice
i v prostoru před budovou.
Pro návštěvníky byl připravený bohatý program,
který začal ve 14:00 přivítáním hostů. Jmenovitě za
město Náchod to byli zastupitelé Marek Dvorský
a Kamil Bořek, za OSH Náchod František Kraus, za
ORV Náchod František Šimek, za firmu Atas elektromotory Náchod Josef Čepelka.
Martinu Kubelkovi bylo předáno Čestné uznání
SDH Jizbice za práci pro obec a sbor, dále z řad občanů byli za práci na rekonstrukci budovy oceněni
František Břenda a Petr Klamta a v neposlední řadě
byly předány dárky i nejstarším občanům Jizbice, a to
Zdeňce Hákové a Vladimíru Kulhánkovi.
V další části přivítal všechny hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán a připnul stuhu na sborový prapor. S hejtmanem jsme probrali financování
dobrovolných hasičů a spoustu další problémů, které
naši obec a hasiče trápí. Součástí akce byla výstava
fotografií obcí Jizbice, Lipí a Dobrošov.
V prostorách hasičské zbrojnice byla k vidění
i historická technika a venku i současná technika.
Tímto chceme poděkovat městu Náchod, Královéhradeckému kraji a dalším partnerům za finanční
podporu, bez které by tato akce nemohla být uskutečněna. Děkujeme i všem organizátorům a příznivcům.
V následujícím roce nás čeká zateplení hasičské
zbrojnice, střecha a nový způsob vytápění. A jako

další cíl jsme si dali oživení členské základny tím,
že založíme kroužek mladých hasičů.
Za kolektiv hasičů Petr Břenda,
starosta SDH Jizbice

starosta SDH Jizbice Petr Břenda a hejtman Královéhradeckého
kraje Jiří Štěpán u praporu jizbického sboru

Mladí hasiči
soutěžili

Na závěr sportovní hasičské
sezóny proběhla jako každoročně výběrová soutěž nejlepších
družstev mladých hasičů ze všech
okresů Zlínského kraje. Mladí
hasiči se setkali v Leskovci, kde
OSH Vsetín v úzké spolupráci
s místním sborem dobrovolných
hasičů a za výrazné podpory obce
Leskovec organizovalo soutěž
„O putovní pohár ředitele HZS
Zlínského kraje“.
Třiadvacet družstev mladších
a starších žáků zde soutěžilo ve
dvou disciplínách, a to ve štafetě požárních dvojic a v požárním
útok. Velmi pečlivě připravenou
soutěž provázelo krásné počasí.
V mladších žácích tak ve velké
konkurenci zvítězilo družstvo
z Prostřední Bečvy ze Vsetínska,
druhé místo obsadili soutěžící
ze Zádveřic na Zlínsku a na třetím
místě skončili hasiči ze Šumic
z okresu Uherské Hradiště. V kategorii starších žáků zvítězilo opět
družstvo z Prostřední Bečvy před
závodníky z Míkovic z Uherskohradišťska a třetími Pohořelicemi
ze Zlínska.

Rekonstrukce a dostavba náchodské nemocnice
optikou protipožárních opatření
Ostře sledovanou stavbou je
v náchodském okrese dostavba
a rekonstrukce tamní Oblastní
nemocnice Náchod, a. s., která
patří do Zdravotnického holdingu
Královéhradeckého kraje. Jaká jsou
požárně bezpečnostní řešení pro
tuto velkou investici a jak je zajištěna bezpečnost personálu i pacientů?
Oblastní nemocnice v Náchodě je
tvořena 2 areály (dolním a horním),
které se nacházejí nedaleko sebe při
východním okraji města. Území
řešené navrženou stavbou I. etapy
Dostavby a modernizace Oblastní
nemocnice v Náchodě – staveniště
se nachází v dolním areálu, kde je
umístěna podstatná většina zdravotnického provozu nemocnice

„Každý požární úsek stavby má předepsané požadované požární odolnosti stěn
a stropů, tj. konstrukce v něm použité
budou odpovídat platné legislativě,“ říká
náměstek hejtmana Ing. Aleš Cabicar (na
snímku vlevo)

a celé její hospodářské, technické
a administrativní zázemí. Požárně
bezpečnostní řešení je vypracováno
pro objekty J a K, jenž jsou budovány v rámci I. etapy modernizace
a dostavby v areálu oblastní nemocnice Náchod. Jedná se o objekty
zdravotnických zařízení, kdy objekt
K bude sloužit jako hlavni pavilon
pro vyšetřeni a operace a objekt
J jako lůžkový pavilon. Budovy
jsou zařazeny do kategorie LZ2
dle ČSN 73 0835. V objektech jsou
kromě požárních úseků i pomocné
a doprovodné provozy. V objektech
se nenachází prostor s charakterem
shromažďovacích prostor. V objektu jsou navrženy tři chráněné
únikové cesty typu B, které budou

přetlakově větrány a mají potřebnou
kapacitu pro pacienty neschopného
pohybu. Evakuační předsíně jsou
dimenzovány pro 100 % osob
neschopného pohybu. Objekty J
a K jsou provozně propojeny a proto jsou hodnoceny v jednom PBŘ.
„Z projektu vyplývá, že objekty
budou vybaveny elektrickou požární signalizací (EPS) s tlačítky
CENTRAL STOP a TOTAL STOP,
nouzovým osvětlením, přenosnými
hasicími přístroji, čidly autonomní
detekce a signalizace (ADS), požárními hydranty, evakuačními
rozhlasy,“ doplňuje náměstek hejtmana Královéhradeckého s gescí
pro zdravotnictví Ing. Aleš Cabicar.
Foto M. Brát

Dobrovolní hasiči v zahraničí
Nakoukání k rumunským „sousedům“
Už Jan Amos Komenský blahé paměti doporučoval cestování jako
sbírání nových zkušeností a poznatků. S Hasičskými novinami cestujeme
po mapě evropského hasičského dobrovolnictví. V minulém čísle novin
jsme se podívali do Bulharska. U Černého moře ještě chvíli zůstaneme
a podíváme se za hasiči do Rumunské republiky.
Na území Rumunska najdeme
důkazy o organizovaném hašení
požárů již z doby starověku, kdy
bylo toto území, pod názvem provincie Dacia, pod vládou Římanů.
První hasičské jednotky novověku
vznikají však až v polovině 19.
století a mají vojenský charakter
i vojenský způsob velení. Zkouškou pro tyto hasičské sbory byl
velký požár Bukurešti v roce 1847,
kterému padlo za oběť téměř 1800
domů. V roce 1874 měly vojenské
hasičské sbory již 15 jednotek.
Byla to profesionální hasičská
služba s akcentovaným vojenským
charakterem podřízená starostům.
Hasiči se účastnili i vojenských
bitev proti osmanské armádě. Tento
„vojenský“ akcent práce hasičů
v Rumunsku trvá i nyní, kdy jsou
hasiči důležitou součástí struktury
civilní ochrany a podléhají Inspektorátu pro požární ochranu a civilní

ochranu Rumunské republiky.
V roce 2009 například navštívil
velitel této organizace – generál
Vladimir Secara Českou republiku a jednal s našimi špičkami
HZS ČR. Neznamená to však, že
by v Rumunsku dobrovolní hasiči
neexistovali. Činnost „dobráků“
v Rumunsku funguje v rámci
dobrovolnických aktivit k řešení
mimořádných situací. Podobný
model uplatňují i některé západoevropské země, se kterými jsme se
již v naší pravidelné rubrice potkali. Činnost dobrovolných hasičů je
v Rumunsku v kompetenci místních zastupitelstev, takže se nabízí
analogie s našimi JSDH. Inu, jiný
kraj, jiný mrav. A jak se na hasiče
v Rumunsku v případě nouze dovoláte? I zde je v platnosti evropské
číslo nouzového volání 112.
Foto: flickr
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Tradice i současnost

Mladí hasiči se soustředili ve Sněžném Dobrovolní hasiči měli důvody k oslavám
Na začátku měsíce září vyrazila
třicítka mladých hasičů z Bystrého
v Orlických horách do rekreačního
areálu Horalka ve Sněžném, aby
zde strávila tradiční víkendové soustředění. Na programu společného
hasičského víkendu byla zejména
příprava na zahajovací závod požárnické všestrannosti. Nemohly
tak chybět uzle, otázky z požární
ochrany, zdravověda, topografie
a lano. Družstva mladších a starších
vytvořila soutěžní trojice, které se
připravovaly pod vedením svých
velitelů na nedělní finále v podobě
zkušební závodu. Příprava na závod
byla doplněna o nácvik první pomoci včetně transportu raněných.
Můžeme říci, že o pomoc některých
mladých hasičů při záchraně života,
se nebudeme muset bát požádat.
Co by to však bylo za soustředění
bez opékání buřtů? Nic! Proto ani
ty v programu nechyběly. A jak se
družstva připravila na závod? Ukázalo se, že podceňovat ani ty nejmenší členy družstva se nevyplácí.

Své získané znalosti pak bysterská
družstva zhodnotila ve skutečném
zahajovacím závodě, který proběhl
na začátku měsíce října v Křovicích.
Zde obsadila družstva čelní příčky
a vykročila tak dobře do nového
ročníku hry Plamen. Celé soustředění se uskutečnilo v rámci projektu
„Hasme více spolu, ne vedle sebe,“
který finančně podpořila Nadace

ČEZ. Bez této účinné podpory by
nebylo možné celou akci v tomto
rozsahu uskutečnit. Za podporu
činnosti naší hasičské mládeže
velmi děkujeme.

všestrannosti. Počasí našim 350
mladým hasičům připravilo velmi
tvrdé podmínky v podobě dosti
promáčené, ale dobře připravené
trati. Na slavnostním nástupu se
postavilo 25 mladších hlídek, 41
hlídek starších, 4 hlídky dorostenek, 2 hlídky dorostenců a 2 hlídky
smíšeného dorostu. Naši omladinu
přišla pozdravit starostka Obecního Úřadu v Suchdolu – Mgr. Ing.
Jitka Zahálková, která obdivovala
naši mládež a jejich snahu soutěžit
v tak špatném počasí. Popřála soutěžícím dobré výsledky a hlavně
bez úrazu. Starostu OSH zastupoval náměstek starosty Bořivoj
Grepl a člen Výkonného výboru
Josef Novák. Výsledky závodu
požárnické všestrannosti:
Mladší žáci: 1. SDH Klopotovice, 2. SDH Horní Štěpánov, 3. SDH

Domamyslice
Starší žáci: 1. SDH Služín, 2. Vrahovice, 3. Horní Štěpánov.
Dorostenky:
1. SDH Služín, 2. SDH Soběsuky, 3. SDH Klopotovice.
Dorostenci: 1. SDH Štětovice,
2. SDH Drahany.
Dorost smíšený: 1. SDH Kobeřice,
2. SDH Jednov.
Náměstek Bořivoj Grepl na
závěr poděkoval Jedlovským hasičům za dobře připravenou trať
a zajištění dobrého zázemí při tak
špatném počasí. Poděkoval rozhodčím a mládeži za vzorné chování
a vystupování a popřál všem dobrý
dojezd domů.

Dobrovolní hasiči v Ostravě měli,
i navzdory ne zcela příjemnému
sobotnímu počasí, důvody k radosti
a oslavám. Těmi byly dvě nové
hasičské zbrojnice a jeden nový zásahový automobil, které slavnostně
převzali v průběhu soboty 5. října
2019. Všech tří slavnostních aktů
v Pustkovci, Muglinově a Proskovicích se kromě zástupců sborů
dobrovolných hasičů, zástupců
městských obvodů, a ředitele HZS
Moravskoslezského kraje Vladimíra
Vlčka účastnil, a hasičské zbrojnice
a novou techniku slavnostně předával, primátor města Ostravy Tomáš
Macura. Nově otevřené hasičské
zbrojnice nahradily původní, které
měly hluboce přes 100 let a byly postaveny na přelomu 18. a 19. století.

Obě tyto nejstarší hasičské zbrojnice
na území města Ostravy již zcela
nevyhovovaly současným požadavkům, zcela jim chybělo sociální
zázemí a měly nevyhovující garážová stání pro hasičskou techniku.
Nové hasičské stanice tak výrazně
zlepšily zázemí sborů dobrovolných
hasičů v Putkovci i Muglinově.
Kromě hasičských jednotek, které
zasahují u mimořádných událostí,
je budou využívat i ostatní členové
sborů dobrovolných hasičů, včetně
dětí, malých dobrovolných hasičů.
Jako první byla slavnostně otevřena
nová hasičská zbrojnice dobrovolných hasičů v Pustkovci. Náklady
na výstavbu nové Pustkovecké
hasičské zbrojnice činily téměř 23,5
milionu korun. Ze státního rozpočtu

Michal Dusílek, vedoucí
kolektivu mládeže,
SDH Bystré v O. h.
Foto: archiv MD

Závodilo se v dešti

Za celkem nepříznivého uplakaného podzimního dne 5. října se
do malebné vísky Jednova ležící na
Drahanské Vysočině sjíždí hasičská omladina, aby na náročně připravené trati vyzkoušela, jak jsou
připraveni zdolat Závod požárnické

Jan Brabec,
starosta OSH Prostějov
Mgr. David Dvořáček

125 let SDH Netín

V sobotu 5. 10. 2019 oslavil
v obci Netín 125 let své nepřetržité
činnosti sbor dobrovolných hasičů.
Oslava započala za typicky podzimního počasí nástupem zúčastněných
sborů a hostů na farním dvoře. Odtud se vydal průvod vedený četou
praporečníků do poutního kostela
Nanebevzetí Panny Marie, kde R.D.
Mgr. Pavel Šenkyřík sloužil mši sv.
za živé a zemřelé hasiče z Netína. Po
mši se vydal průvod na místní hřbitov, kde ke kříži položili květinový
věnec a proběhla krátká pobožnost
za zemřelé hasiče. Odtud se vydal
průvod ke kulturnímu domu, kde
proběhla slavnostní schůze. Po
státní hymně přivítal velitel Mgr.
Vladimír Sklenář hosty, mj. náměstky starosty OSH Žďár nad Sázavou
Antonína Teplého a Miroslava
Jágrika, hraběte Jana Podstatského-Lichtenštejn, starostku obce Netín
Věru Průšovou, členky a členy okrsku Měřín a SDH Netín, partnerský
sbor z Bordovic. Starosta SDH Josef

Eksler připomenul historii sboru od
založeni v roce 1894. Sbor byl založen 20. 9., stanovy byly schváleny
26. 9. Na ustavující schůzi 20. 9.
byl za účasti 26 členů zvolen první
výbor ve složení – starosta Jan Král,
c.k. poštmistr a obchodník; náčelník
Josef Michal, mistr kolářský; podnáčelník František Dvořák, rolník
a další funkcionáři výboru. Při svém
založení měl sbor starší ruční čtyřkolovou stříkačku, 1 vysunovací
žebřík a 2 hákové žebříky. V roce
1921 byla svépomocí postavena
hasičská zbrojnice. V roce 1922
byla koupena nová ruční čtyřkolová
stříkačka a hadice. V roce 1941 byla
koupena motorová stříkačka typu
NV 35 od firmy Zikmund. V roce
1970 byla přidělena nová motorová
stříkačka PPS 12. V roce 1975 bylo
zakoupeno starší terénní auto ARO
M461. Jednotka SDH obce je zařazena do kategorie 5. Od roku 2000
se úspěšně věnují požárnímu sportu.
Sbor pečuje o historickou hasičskou

techniku, před 5 lety si pořídili slavnostní prapor. V současné době má
sbor 34 mužů, 15 žen a 18 mladých
hasičů. Starostka obce a členka
sboru Věra Průšová poděkovala za
reprezentaci obce a práci pro obec.
Popřála mnoho úspěchů. Antonín
Teplý pozdravil za OSH Žďár nad
Sázavou, poděkoval za vykonanou
práci a poblahopřál k výročí. Miroslav Jágrik poděkoval za práci
s mladými hasiči v požárním sportu.
Starosta okrsku Měřín Mgr. Vladimír Sklenář poděkoval za činnost
sboru. Za SDH Bordovice (okr.
Nový Jičín) pozdravila jednatelka
Monika Veselková, DiS. a předala
u příležitosti 15 let družby obraz
patrona hasičů sv. Floriána, který
namaloval člen sboru MgA. Libor
Novotný. Následovalo předání
ocenění členům sboru. Předávala
se čestná uznání sboru, okrsku
a OSH a medaile za věrnost. Medailí
Karla Herolda byl oceněn bývalý
velitel František Němec, dlouholetý
funkcionář a velitel Josef Pešek in
memoriam, za dlouhodobou podporu hasičského hnutí Jan Podstatský-Lichtenštejn a jeho rodina, u příležitosti 125. výročí založení SDH
Netín. Nejvyšší ocenění, medaili Za
mimořádné zásluhy, převzal Josef
Eksler st. Antonín Teplý předal do
rukou starosty a velitele ocenění pro
sbor jako kolektiv a to čestné uznání
KSH Kraje Vysočina. Následovala
slavnostní večeře a společenský
večer s kapelou M.E.Š. Pro přítomné
byla připravena výstava fotografií
z historie sboru.
Mgr. David Dvořáček

bylo formou dotace hrazeno 4,5 milionu korun, Moravskoslezský kraj
se spolupodílel částkou 2,2 milionu
korun, městský obvod Pustkovec
přispěl částkou téměř 1,8 milionu
korun a téměř 15. miliony korun
projekt spolufinancovalo Statutární
město Ostrava. Druhou slavnostně
otevíranou zbrojnicí byla hasičská
zbrojnice v Muglinově. Výstavba
této zbrojnice stála celkem 19,3
milionů korun. Formou dotace se ze
státního rozpočtu podařilo zajistit
4,5 mil. korun, Moravskoslezský
kraj přispěl na výstavbu částkou 2,2
mil. korun, městský obvod Slezská
Ostrava se spolupodílel částkou
téměř 3,8 mil korun a Statutární
město Ostrava poskytlo 8,8 milionů
korun. Kromě nových hasičských
zbrojnic, přebírali dobrovolní hasiči
v Ostravě i novou techniku. Sbor
dobrovolných hasičů v Proskovicích
převzal z rukou primátora města
Ostravy nový dopravní automobil
DA 15 MB Sprinter. Náklady na
pořízení tohoto automobilu činili
téměř 4 miliony korun. Dotací ze
státního rozpočtu bylo pokryto 450
tisíc korun z celkové sumy, Moravskoslezský kraj přispěl částkou
225 tisíc korun a Statutární město
Ostrava poskytlo částku více než
3,3 miliony korun.
kpt. Ing. Marek Gašparín, Ph.D.
zastupující tiskový mluvčí HZS
Moravskoslezského kraje

Česko-polské hasičské cvičení Žehnání praporu
Stanice Náchod se sídlem ve
Velkém Poříčí hostila začátkem
září výcvik v rámci česko-polského projektu Bezpečné pohraničí
spolufinancovaného z prostředků
Evropského fondu pro regionální
rozvoj prostřednictvím programu
Interreg V-A ČR–Polsko. Výcvik
českých a polských hasičů byl zaměřen na téma zásahů s únikem nebezpečných látek. V rámci akce prošli
příslušníci teoretickou a  praktickou
částí. Náplní teoretické části byly
novinky ve výbavě chemické služby
HZS Královéhradecké kraje a jednotlivých stanic, zejména opěrného
bodu CPS Hradec Králové a CPS
Náchod. Účastníci z řad výjezdových hasičů, operačních důstojníků
a polští kolegové měli možnost si

prohlédnout velitelský automobil
– měřicí vůz a protiplynový kontejner, které jsou dislokovány na
centrální stanici v Hradci Králové
a technický automobil chemický ze
stanice Náchod, který byl pořízen
v rámci HZS Královéhradeckého
kraje i na další stanice v kraji, a to
ze stejnojmenného projektu bezpečné pohraničí. Prakticky si mohli
všichni přítomni vyzkoušet strojení
do jednorázových protichemických
oděvů a společný zásah s tzv. „biohazard týmem“ ZZS KhK. Další
stanoviště byla zaměřena na využití plynotěsných protichemických
oděvů a práci v nich, na zastavení
úniku a jímání nebezpečné látky
a v neposlední řadě i na dekontaminaci zasahujících. Foto HZS KHK

v Kolíně

Okresní sdružení hasičů Kolín
rozhodlo před více než rokem o pořízení nového slavnostního praporu
našeho OSH. S přispěním mnoha
dobrovolných dárců se dobrá věc
podařila a prapor je na světě. Dovolujeme si tímto pozvat na slavnostní
žehnání našeho nového okresního
symbolu, které se uskuteční v sobotu 9. listopadu 2019 v 10 hodin
v chrámu Sv. Bartoloměje v Kolíně.
OSH Kolín

Čeští hasiči v Karibiku

Mezinárodní štábní cvičení
v Karibiku s českou účastí simulovalo sopečnou erupci, zemětřesení a tsunami v těžko dostupných
oblastech. Cvičení se konalo v nizozemském Karibiku ve dnech
11.–18. 9. 2019 jako cvičení typu
Plug-In v rámci Royal Dutch Navy
Caribbean Cost 2019 a bylo rozděleno do dvou samostatných částí.
V první části od 11.–15. 9. byla
simulována sopečná erupce, která
měla za následek zemětřesení
a následné tsunami ve vzdálených,
těžko dostupných oblastech. Druhá
část cvičení probíhala v termínu
od 15. do 18. 9. a měla za úkol
simulovat přítomnost a následky
hurikánu v Karibském moři včetně
hromadné evakuace na ostrovech
Curacao a Bonaire.
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Ocenění příslušníků HZS MSK za sportovní výkony
Slavnostní večer dne 15. října 2019 patřil nejlepším
sportovcům Ministerstva vnitra ČR.
Mezi oceněnými nesměli chybět ani příslušníci
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje, kteří pravidelně vozí nejcennější kovy z řady
evropských a světových mistrovství. Slavnostní večer
se uskutečnil v Kongresovém sále České národní banky. Letošní ocenění si odneslo reprezentační družstvo
v disciplínách TFA, jehož součásti je i příslušník HZS
MSK ze stanice Ostrava-Jih, ppor. Bc. Miroslav Šín.
Dalším oceněným příslušníkem HZS MSK byl stržm.
Daniel Klvaňa jako jednotlivec v požárním sportu
(viz fotografie) Skleněný pohár a diplomy si ocenění
převzali z rukou náměstka generálního ředitele HZS
ČR brig. gen. Františka Zadiny.
Dle zprávy npor. Ing. Lukáše Poppa,
zastupujícího tiskového mluvčího HZS
Moravskoslezského kraje

Galaodpoledne
hasičského sportu
Vážení a milí příznivci hasičského sportu, slavnostní ukončení
letošní sezony proběhne v sobotu
25. ledna 2020 v multifunkčním
centru Fabrika ve Svitavách. Žádáme všechny, kterých se tato
společenská událost týká, aby tento
termín ctili a ve svých sborech případně zvážili přesun volební Valné
hromady SDH, hasičského plesu či
jiné události na jiný termín. Další
informace o galaodpoledni budou
včas zveřejněny. Děkujeme Vám
za pochopení.
Mgr. Irena Špačková,
tisková mluvčí SH ČMS
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Hasičská filmová rubrika
Hasiči na stříbrném plátně XXI.
Běsnící peklo, Kanada 2008, režie John Terlesky
Příběh vyprávěný pohyblivými obrázky dobyl svět. Film se
stal i uměleckou formou, která
dokázala popsat sílu, mystérium
ohně – i práci hasičů. Dnes se
podrobněji podíváme na kanadský film Běsnící peklo (originální
název snímku v angličtině byl
Trial by fire). Oficiální filmová
distribuce hovoří o filmu takto:
Kristin kráčí u hasičského sboru
v otcových stopách. Její otec
zahyne při společném pokusu
zachránit dítě z hořícího domu.
Sestra Chelsea jí dává jeho smrt
za vinu a také kolegové se k ní
chovají s neskrývaným pohrdáním. Kristin se však nenechá
srazit na kolena a rozhodne se stát
historicky první ženou v elitní
hasičské jednotce Missoula Smokejumpers, která na padácích seskakuje
přímo do ohniska rozsáhlých požárů. I tady se sice setká s nedůvěrou
a despektem, s nebývalým odhodláním však podstoupí extrémně tvrdý
výcvik a navzdory všem překážkám se zařadí mezi nejlepší. A pak přijde skutečná zkouška ohněm… Film Běsnící peklo však svoji „zkoušku
ohněm“ na obrazovkách televizorů (jednalo se o televizní snímek, který
nebyl určený pro projekci v kinech) či v distribuci na datových nosičích
příliš „neustál“. Diváci i filmová kritika mu vyčítali vysokou míru patosu,
příliš zpomalených záběrů či nepříliš sympatické představitele hlavních
rolí. Ačkoli téma lesního požáru slibovalo i dokonale ztvárněné trikové
záběry, nestalo se tak. Zde však můžeme odvodit malou vynalézavost
trikových záběrů od možností financování náročnějších triků z celkového
rozpočtu „pouze“ televizního projektu. Ze snímku Běsnící peklo se nestal
filmový trhák. Přesto do naší kolekce hasičských filmů určitě patří, ať už
samotným vyobrazením zásahu hasičů či představením jejich náročného
výcviku. Sekundární rovina snímku hovoří i o uplatnění žen v náročných
profesích, které byly většinou vyhrazeny jen mužům.
Originální plakát filmu: flickr
Příště: Londýn v plamenech, Velká Británie, 1943,
režie Basil Dearden

Motoristická omluva Hasičských novin
V rámci cesty za reportáží ze Shromáždění starostů OSH ČMS v Přibyslavi v říjnu t. r. se mi podařila motoristická věc nemilá, za kterou se
sluší omluvit. Jak už to tak bývá, parkoviště jsou nyní tradičně naplněna.
Výjimkou nebylo ani to v sousedství Centra Hasičského hnutí. Zaparkoval
jsem vůz tak, jak se nemá parkovat… Spoléhal jsem na to, že po skončení
jednání opustím objekt bez zbytečného odkladu mezi prvními, abych
situaci vyřešil. Leč, zdržel jsem se a řidič vozu, který jsem špatným
parkováním blokoval, se na mě po právu zlobil (eufemismem řečeno).
Chtěl bych se mu tímto omluvit.
Mirek Brát

PRO CHVÍLE ODDECHU
„Vážně to nejde rychleji? Nemůžeš to nějak objet?! Takhle tu operu v životě nestihnem!“ křičí Máňa na manžela, když kvůli zásahu hasičů u nehody v tunelu už víc jak
hodinu stojí s autem v koloně. Pepa v klidu ukáže na sloup na kraji silnice. Na tabulce (TAJENKA).

Hasiči v Guinnessově
knize rekordů
Vybrali jsme pro vás ze světové knihy rekordů
trojici zápisů, které se týkají hasičů:
auta
Největší přehlídka hasičských vozů se uskutečnila ve městě Atoka v Oklahomě. Zúčastnilo se
jí více než 300 hasičských automobilů.
letadla
Největší hasičské letadlo světa je Boeing 747
– 300. Postavila jej společnost Evergreen International Aviation na bázi legendárního „jumba“.
Poprvé bylo letadlo použito při boji s lesními
požáry ve Španělsku v roce 2009.

Tajenky: „...RADARU TAM ZELENĚ ZÁŘÍ: VAŠE RYCHLOST JE OK.“

nášivky
Největší sbírka hasičských nášivek se nachází
ve Spoiených státech amerických. Patří jistému
Bobu Brooksovi a obsahuje 8158 originálních
hasičských nášivek z celého světa.
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Pozvánka do Hasičského muzea v Heralticích

Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Chcete mít jistotu, že při zásahu nic nepřehlédnete? Investujte do kvalitního zobrazení u hasičské
termokamery. Zároveň Vás naučíme, jak co
nejefektivněji používat termokaremu Dräger UCF
druhé generace při zásahu.
Taktická termokamera Dräger UCF 6000
za 116.628 Kč s DPH

Muzeum historické hasičské techniky v Heralticích (Třebíčsko, Kraj Vysočina) bylo vybudováno
v zadní části tzv. Panského domu z konce 18. století. Tento dům postavili brtničtí páni na pozůstatcích bývalé tvrze ze 13. století. Nevyužívaná
část tohoto domu byla po dohodě s vedením obce
pronajata hasičům a v roce 2001 začaly stavební
práce. Po třech letech bylo muzeum slavnostně
otevřeno a to 3. července 2004 u příležitosti oslav
110 let založení hasičského sboru v Heralticích.
Po deseti letech, 28. června 2014, při příležitosti
oslav 120 let založení sboru, byla otevřena nově
vybudovaná přístavba muzea. V prostorách muzea
je dokumentována historie stříkaček od nejstarších z konce 19. století až do 60. let 20. století.
Návštěvníci mohou shlédnout videoprezentaci,
která je seznámí s historií Heraltic, historií hasičských tradic i s historií jednotlivých exponátů.
Po této prezentaci pak následuje vlastní prohlídka
s výkladem. Muzeum je přístupné návštěvníkům
celoročně. Návštěvu možno domluvit na tel. č. 603

575 153 s paní Jarmilou Bohdálkovou nebo na tel. č. 606
419 524 s panem Jiřím Divišem, případně na mailové
adrese: jarmila.bohdalkova@seznam.cz.
Zdroj foto: vysocina.eu

Dýchací přístroj PSS 4000 přináší spojení kvality,
spolehlivosti, odolnosti, komfortu, bezpečí, snadné
ovladatelnosti a údržby. Servisní podpora dýchací
techniky po celé ČR.
Kompletní dýchací přístroj Dräger PSS 4000
od 35.365 Kč s DPH
(nosič, maska, plicní automatika, tlaková lahev)

Myslete na svoji bezpečnost, používejte ochranné
prostředky, které jsou kompatibilní a navzájem se
podporují. Tím si vytvoříte komfortní a bezpečný
celek. Produkty značky Dräger se navzájem doplňují
– například maska FPS 7000 a přilba HPS 7000.
Přilba Dräger HPS 7000 H1 signálně žlutá
od 5.830 Kč s DPH
Ceny platné do 31. 12. 2019

Dräger. Technika pro život

l prodej@draeger.com l www.draeger.com
l servis@draeger.com l Tel. +420 272 011 851
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PAVLIŠ A HARTMANN
VÝROBA POŽÁRNÍ TECHNIKY

•
•
•

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 150 112

AKÈNÍ NABÍDKA

•

Požární proudnice C52 ACTIVE

•

Komplexní služby v oblasti PO a BOZP
Prodej, servis, plnění, tlakové zkoušky
hasicích přístrojů
v rámci celé ČR a Slovenska
Plovoucí čerpadla řady Niagara, elektrocentrály,
hlásiče kouře a detektory plynů
Hydrantové systémy a materiál
Plnění CO2, kontroly stabilních a polostabilních hasicích
zařízení
Revize tlakových nádob stabilních, periodické
zkoušky a zkoušky tlakových láhví a svazků
Prodej nových tlakových láhví, a další

Tato proudnice je urèena ke støíkání vodou plným nebo sprchovým proudem,
zejména k hašení prachových a lehce rozviøitelných látek (napø. uhlí, mouka, apod.).
Zvláš výhodné použití proudnice C52 ACTIVE je pøi bytových požárech,
lesních požárech, na zauhlovacích trasách v energetice, pro hašení motorových vozidel apod.

7 630,- Kè
Akèní cena bez DPH
Cena s DPH 9 232,-Kè

Platí do 31.12.2019
nebo do vyprodání zásob

Pomocí regulaèního kroužku
je možné mìnit pøi tlaku 0,6 Mpa
množství prùtoku vody
na 140, 240, 340 a 400 l/min.

Technická data
Hmotnost proudnice bez spojky
Hmotnost proudnice se spojkou
Max. pracovní tlak
Délka (min/max)
Šíøka
Výška (min/max)
Dostøik pøi 0,6 MPa a plném proudu

2 kg
2,25 kg
1,6 Mpa
280 / 298 mm
118 mm
240 / 275 mm
33 m

Více informací na www.phhp.cz
PAVLIŠ A HARTMANN, spol. s r.o.
V Telèicích 249
Chvaletice
533 12

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

HTB – Požární ochrana, a.s.,
Nádražní 3113/128
702 00 Ostrava, Czech Republic
Tel: +420 606 745 134

www.htb-po.cz
e-mail: obchod@htb-po.cz
Královéhradecký kraj: Hasiči s.r.o., 28. října
850, Nové Město nad Metují; www.hasicisro.cz

