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Dopravní nehody
aneb kolize

Vážení a milí
čtenáři
Hasičských novin,

Z jednání Výkonného výboru SH ČMS
První letošní jednání Výkonného výboru SH ČMS se
konalo ve čtvrtek 24. ledna
v Hotelu Přibyslav. Zároveň to
bylo první jednání VV, které
vedl nově zvolený starosta SH
ČMS, Jan Slámečka.
Program otevřel tradiční bod
Kontrola plnění usnesení, v němž
se členové věnovali například řešení
situace používání Znaku SH ČMS,
které je problematické vzhledem
k tomu, že jeho součástí je Velký
státní znak. V této záležitosti byly

Snímek na titulní straně tohoto
čísla Hasičských novin upomíná
na fakt, že kromě požárů mají
hasiči plné ruce práce se spoustou dalších činností. Ostatně,
vyhláška ministerstva vnitra tyto
aktivity definuje velmi přesně.
Jednou z významných aktivit je
zásah u dopravní nehody mající
charak ter čin ností spojených
s odstraňováním následků kolize
dopravních prost řed k ů. Dr uh
dopravní nehody se pak zatřídí
podle převažujícího charakteru
nehody. Pokud v činnosti převládají jiné práce, klasifikuje se zásah
podle převažujícího charakteru
činnosti. Jestliže jednotka vyprošťuje vozidlo pouze z prostor mimo
komunikaci, stále se jedná o dopravní nehodu. Podtypy událostí
klasifikovaných jako dopravní
nehoda jsou: silniční – na všech
silnicích, dálnicích a rychlostních
komunikacích (mimo hromadné),
silniční hromadná – na všech
silnicích, dálnicích a rychlostních
komunikacích za účasti více než 4
vozidel nebo prostředku hromadné
přepravy osob, železniční vč.metra – na všech železničních tratích,
včetně vleček, letecká – spojená
s leteckou přepravou včetně bezmotorových letadel, ostatní – např.
na polních a lesních cestách.

Likvidace následků nehody na předměstí Jaroměře (Královéhradecký kraj). Osobní vůz po smyku na silnici I/33 skončil na kolejích pod koly projíždějícího vlaku.
Foto Michal Fanta

navrhnuty dvě cesty řešení - požádat o možnost používat i nadále
Znak SH ČMS v současné podobě
prostřednictvím návrhu novelizace
Zákona o státních symbolech ČR
a pracovat na přípravě nového výtvarného návrhu Znaku SH ČMS.
V dalším bodu jednání – Informace z jednání Vedení SH
ČMS – okomentoval starosta Slámečka záznam z jednání 8. ledna
2019. Byly tak podány informace
o Mzdovém řádu SH ČMS nebo
o jednání s generálním ředitelem
HZS ČR. Dále informoval přítomné
členy o uzavření roční smlouvy na

Ministr Hamáček předával
medaile za věrnost
Celkem 64 příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, z toho dvě ženy
(preventistky), obdrželo v pátek
25.1.2019 z rukou prvního místopředsedy vlády a ministra vnitra
Jana Hamáčka medaile za věrnost
II. a III. stupně, tedy za 20 a 10 let
aktivní činnosti pro občany a hasičský sbor. V Hasičském muzeu
města Ostravy jej při předávání doprovázel ředitel HZS MSK brigádní
generál Vladimír Vlček. Při své
návštěvě Ostravy si Jan Hamáček
stačil mj. prohlédnout expozice

službu monitorování médií (Monitora) nebo o prodloužení smlouvy
s firmou Sabe. Kratší diskuse se
rozvinula nad tématem Hasičské
vzájemné pojišťovny, kdy je po
úmrtí K. Richtera potřeba doplnit
její představenstvo a dozorčí radu.
Zásadním tématem pak byl
grant Ministerstva vnitra ČR č.
9 pro rok 2019. V něm SH ČMS
požádalo Generální ředitelství HZS
ČR o 18.450.000 Kč. Z těchto prostředků, budou-li přiděleny, budou

Hasičské muzeum
v Číhošti
...má otevřeno na straně 8

Hasičského muzea a také pracoviště Integrovaného bezpečnostního
centra Moravskoslezského kraje,
které sídlí v centru města a spojuje
v jednom sále operátory základních
složek IZS (hasiči, Policie ČR, ZZS
MSK) a Městské policie Ostrava.
Moderní zásahovou techniku HZS
MSK si ministr vnitra již prohlédl
– mj. na Dnech NATO 2018 na letišti
v Mošnově.
por. Mgr. Petr Kůdela, tiskový
mluvčí HZS Moravskoslezského
kraje (redakčně kráceno), foto
Petr Andráško

hrazeny mzdy zaměstnanců jednotlivých Krajských sdružení hasičů,
Ústředních hasičských škol, Centra
hasičského hnutí a Kanceláře SH
ČMS. Proto byli přítomni starostové
KSH a ředitelé ÚHŠ a CHH, aby
projednali přípravu podkladů pro
zajištění čerpání těchto finančních
prostředků.
Další jednání VV SH ČMS se
uskuteční 21. března 2019.
J. Čečrdlová
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dovolte mi, abych
Vás pozdravil, srdečně poděkoval
za příspěvky a náměty, které nám
zasíláte. Dík patří všem našim
předplatitelům, těm věrným,
i těm novým, kteří se stali našimi
čtenáři teprve nedávno. V časech, kdy elektronická komunikace a obrazovky všech velikostí
mění i neustále zrychlují tvorbu
a předávání informací, jsou
klasické papírové noviny občas
už „vzácným druhem“. Můžete
jimi však listovat i v časech, kdy
zrovna nemáte signál… V letadle
je nemusíte vypínat, nedojdou jim
ani baterky. A noviny mají ještě
jednu velkou výhodu, ty Hasičské
nevyjímaje. Představte si takovou
neděli po obědě. Všude kolem
klid a pohoda. Ten správný čas na
siestu, šlofíka… Ale zkuste si na
gauči přikrýt hlavu notebookem
nebo mobilním telefonem? Na
straně druhé, za takovým šustivým paravánem rozevřených
novin se to krásně malátní a usíná. A ještě svému okolí (pokud
tedy umí číst) jasně signalizujete,
že hasič má nezadatelné právo
“dát si dvacet“, aby načerpal
síly. Ať se vám Hasičské noviny
dobře čtou, ať se pod nimi třeba
i sladce dřímá!
Za redakci Mirek Brát

dopravních prostředků

Za fyzičkou
na Krkonoše
...se vypravíte na straně 4
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Události

Při požáru hasiči řezali prstýnek

Dnešní stránku s výběrem požárů za uplynulé období bychom nechtěli přejít pouhým konstatováním,
že si „Červený kohout„ na mapě
republiky opět zpupně vykračoval.
Chtěli bychom zejména upřít vaši
pozornost do časového okamžiku
před výjezdem hasičských jednotek.
Jak takové každodenní hasičské
drama začíná? Jiskra, oheň, kouř…
A potom? Prsty chvatně vymačkávají tlačítka telefonu. Hoří! Přijeďte
a pomozte! Ano, na počátku aktivace záchranného systému bývá jeden
jediný telefonát – na tísňovou linku.
Právě na 11. února připadá Evropský
den tísňového čísla 112, v rámci
kterého se dovoláte pomoci ve všech
zemích Evropské unie. Technologie
telefonních center tísňového volání
112 propojuje základní složky

integrovaného záchranného systému: Hasičský záchranný sbor
ČR, Policii ČR a Zdravotnickou
záchrannou službu. To umožňuje
rychlé vyhodnocení vzniklé situace
a okamžitou reakci záchranných
složek. Dovoláte se, i když nemáte
v telefonu žádný kredit, dovoláte se
i bez SIM karty. V České republice
pracuje na tísňové lince HZS ČR
(čísla 112 a 150) 308 operátorů.
Právě oni jsou těmi prvními, kteří
v pomyslné frontové linii začínají
bojovat za životy, zdraví a majetek
ohrožený požárem, nehodou či jinou
událostí. Bez funkčních tísňových
linek a profesionality lidí – operátorů na těchto číslech by škody
a ztráty, které popisuje i tato stránka Hasičských novin, byly vyšší,
bolestnější, trvalejší.
Redakce

Na tísňovou linku byl ohlášen
požár v garáži jednoho z rodinných
domů ve Slavkově na Opavsku. Na
místo byly vyslány dvě jednotky
hasičů – profesionální ze stanice
HZS MSK v Opavě a místní dobrovolná ze Slavkova. Po příjezdu
k události hasiči zjistili, že v garáži
došlo k požáru dvou motocyklů,
který poškodil i zaparkovaný automobil. Popáleniny utrpěli dva
lidé, jednomu z nich museli hasiči
odstranit z poraněných rukou prstýnek. Do péče si je převzali zdravotníci. Požár byl v době příjezdu
hasičů již téměř uhašen. Zasahující
jednotky provedly ochlazení vysokotlakým vodním proudem, zabezpečily přirozené odvětrání objektu

a po kontrole místa termokamerou
zásah ukončily. Vyšetřovatel hasičů předběžně stanovil výši škody

Na požářišti byla nalezena mrtvá osoba
Operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje přijalo

informaci o požáru v obci Zárybničná Lhota. K požáru byli vysláni

V Horních Počernicích hořel byt
V ulici Chodovická v pražských
Horních Počernicích zasahovali
hasiči ze tří jednotek u požáru
bytu ve čtvrtém patře panelového
domu. Případ se stal v 18:25 hodin
dne 4. února 2019. Hasiči požár
likvidovali vnitřní částí budovy
a po výškové technice. Plameny
dostaly jednotky rychle pod kontrolu, následně probíhal průzkum
a ochlazování střechy domu. Na
místě zasahovalo asi 30 hasičů
ze tří jednotek. K požáru přijeli
i zástupci MČ Praha 20 kvůli

náhradnímu ubytování pro nájemníky domu. Požárem byla zasažena
bytová jednotka a tři sklepní kóje,
před příjezdem hasičů byly z bytu
záchráněny tři osoby včetně uživatele bytu na vozíčku, evakuováno
bylo několik obyvatel domu. Bytové jednotky nejsou v tuto chvíli
obyvatelné, protože během zásahu
byly v bytě odpojeny veškeré
energie. Na místě byl k dispozici
evakuační autobus. Rozsah škod
a příčina požáru bude předmětem
dalšího šetření. HZS hl.m.Prahy

na 100 tisíc korun, příčina vzniku
je v šetření.
Text a foto:
HZS Moravskoslezského kraje

táborští profesionální i dobrovolní hasiči. Přesně tak, jak hlásil
oznamovatel na tísňovou linku, se
i v době příjezdu hasičů z rodinného domu v Jihlavské ulici valil
kouř. Hasiči vybaveni kompletní
dýchací technikou a zavodněnými
hadicemi provedli průzkum celého
domu. Ohnisko našli v obývacím
pokoji s tím, že požár se dále pomalu šířil do ložnice a předsíně.
Požár se podařilo během přibližně
deseti minut dostat pod kontrolu.
Za další půlhodinu byl požár zcela
zlikvidován. V obývacím pokoji
hasiči nalezli uhořelou osobu. Šetření požáru včetně všech dalších
okolností si převzala Policie ČR.
Vyšetřovatel HZS stanovil výši
vzniklé škody na 100.000 Kč.
HZS Jihočeského kraje

Střecha v plamenech
Pět jednotek hasičů zasahovalo u požáru rodinného domku v obci Buk na Přerovsku. Tísňová linka
HZS Olomouckého kraje přijala nejprve informaci
o zakouřeném domě s největší pravděpodobností od
zahoření v komíně. Vše bohužel nabralo výraznějšího rázu, dojíždějící jednotky již spatřily střechu
celou v plamenech. Situaci na místě komplikovalo
elektrické vedení pod proudem a teploty dosahující
-10 °C. Operační středisko k místu vyslalo z řad profesionálních jednotek stanici Přerov a drážní kolegy
HZSp SŽDC, z řad dobrovolných jednotek Osek nad
Bečvou, Buk a Radslavice. Z důvodu zajištění bezpečí
kyvadlově pohybujícím se cisternám a také hasičům
byl také vyžádán individuální posyp komunikací
technickou solí. Pro likvidaci bylo využito několik
hasebních proudů i výšková technika. Obyvatel se
z hořících prostor dostal včas do bezpečí a po konzultaci s možností zajištění ubytování si jej převzala
rodina. K dostatečné zásobě dýchací techniky byl také
povolán chemický speciál ze stanice v Přerově. Hasiči
několik hodin prováděli postupné vynášení požárem
zasaženého vybavení, skladovaného množství různých

předmětů odpadu. V půdní části likvidovali zahoření
slámy a sena.
Zdeněk Hošák, HZS Olomouckého kraje
(redakčně kráceno)

Požár
nákladního
vozidla
Čtyři jednotky hasičů likvidovaly požár nákladního vozidla v obci
Chrtníč na Havlíčkobrodsku. Při
požáru ani samotném zásahu se
nikdo nezranil. Majetková škoda
vzniklá požárem byla předběžně
vyčíslena na částku 100 tisíc korun.
Na místo události vyjela jednotka
profesionálních hasičů ze stanice Světlá nad Sázavou společně
s jednotkami sborů dobrovolných
hasičů z Golčova Jeníkova, Habrů
a Chrtníče. Hasičům se podařilo po
pár minutách intenzivního hašení
dostat požár pod kontrolu. Požár
způsobila technická závada.
kpt. Ing. Bc. Petra Musilová
– tisková mluvčí HZS Kraje
Vysočina

Ve sněhové kalamitě
havarovaly i autobusy

Příval sněhu si vynutil množství
technických zásahů a asistencí ze
strany hasičů. Jak vypovídá například i citace z tiskové zprávy kpt.
Mgr. Nicole Zaoralové ze 4. února
2019: Kalamitní stav byl na mnoha
komunikacích a hasiči vyjížděli
také ke zvýšenému počtu dopravních nehod. Mezi ty nejzávažnější
patřily hned tři nehody autobusů.
Čtyři jednotky hasičů odstraňovaly
vzpříčený autobus na silnici II/190
na Klatovsku. Z autobusu bylo
evakuováno 23 osob, kterým bylo
poskytnuto nouzové ubytování.
V Pardubickém kraji, okrese Ústí
nad Orlicí vyprošťovali hasiči autobus, který sjel do příkopu. Z autobusu bylo evakuováno 50 osob.
Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
A do třetice – v okrese Olomouc
sjel autobus do pole. Hasiči z něj
zachránili 8 osob, 1 osoba byla
lehce zraněna.
foto HZS ČR

V bytovém komplexu hasiči zachránili čtrnáct osob Rekreační chata vyhořela
Pomoc tří jednotek hasičů si
v nočních hodinách 5. 2. 2019 vyžádal požár v bytovém komplexu
na ulici Komenského v Olomouci.
Oznámení o hustém kouři z chodeb
a oken přijalo operační středisko
HZS Olomouckého kraje krátce
před půl desátou večerní, nikdo
v tu chvíli netušil o jak velký
rozsah požáru se jedná a kolik
zde mohlo zůstat uvězněných
osob v nebezpečí života. K místu
z centrální stanice profesionálních
hasičů vyrazily posádky tří výjezdových vozidel, doplněné o výškovou techniku, návazně k pomoci
vyrazily jednotky dobrovolných
sborů místních části OL – Černovír a OL – Chválkovice. Hasiči po
příjezdu vstoupily do společných
chodeb v dýchací technice, ze
vstupních dveří a některých oken
se valil hustý černý kouř. Několik
skupin ihned zahájilo záchranu
osob z bytů, volající osoby z oken
upozorňovaly na vstupující štiplavý kouř do jejich domácností.
Naštěstí se situaci nijak více nedramatizovala, obyvatelé naslouchali hasičům a provedli dočasná

bezpečnostní opatření. Záchrana
pomocí vyváděcích masek v dýchací technice proběhla ve velmi
krátkém časovém úseku a všechny
osoby se včas, nezraněné dostali
do bezpečí. Z rozhodnutí velitele
zásahu byl k místu vyslán také
evakuační autobus pro zajištění

tepelného komfortu pro zachráněné. Několik z nich před příjezdem
využilo prostor v zásahových
vozidlech. V objektu hořelo v suterénních prostorech, zřejmě taktéž
obytné části, ze které se včas do
bezpečí dostal muž, který procitnul poté co byl ohrožen na životě

nebezpečnými zplodinami. Nejevil
známky zranění, pomoc zdravotníků nevyžadoval nicméně i tak
prošel základní kontrolou na místě
zdravotníkem z řad hasičů. Událost
byla rozdělena do několika úseků,
v části zahoření se skupině podařilo uhasit zahoření na menší ploše.
Poté bylo provedeno přirozené
částečné odvětrání, které usnadnilo
bezpečnější přesun obyvatelů do
bezpečí. Návazně na to byla využita přetlaková ventilace pro ochlazení celkové odvětrání prostor. Po
důkladném odvětrání a celkové
kontrole byl schválen návrat domácích do svých příbytků. Co stojí za
příčinou vzniku požáru je aktuálně
v šetření, s největší pravděpodobností se bude jednat o nedbalost při
manipulaci s otevřeným ohněm.
Výše škody nebyla prozatím přesně
vyčíslena, předpoklad je výše ve
staticích korun. Celá událost se
obešla bez zranění. Do celkového
součtu pomoci patnácti osobám je
nutné zmínit také záchranu čtyř
zvířecích mazlíčků.
Zdeněk Hošák,
HZS Olomouckého kraje

V neděli 10. února krátce před
půl jedenáctou přijalo operační
středisko středočeských hasičů
oznámení o požáru chaty v rekreační oblasti obce Senohraby
v okrese Praha-východ. Na místo vyjely jednotky HZS Říčany
a SDH Senohraby a Čerčany. Podle
oznamovatele hořela chata o půdorysu 4 × 5 metrů. Majitelka už byla
údajně mimo budovu, přesto byla
k události povolána také zdravotnická záchranná služba. Jako první
byli na místě dobrovolní hasiči ze
Senohrab, kteří upřesnili, že jde
o požár celodřevěné chaty v plném
rozsahu a určitě budou zapotřebí
další cisterny s vodou. Po dojezdu
všech jednotek probíhal zásah dvěma C proudy v dýchací technice,
protože chata byla silně zakouřená.
Majitelka objektu byla do příjezdu
zdravotnické záchranné služby
v péči policie. Žena se nadýchala
zplodin hoření, a tak byla po prvotním ošetření odvezena sanitkou
do benešovské nemocnice. Hasiči
dostali požár pod kontrolu asi za
hodinu a půl od příjezdu první
jednotky a za další hodinu se jim

podařilo ho zcela zlikvidovat. Na
místě zůstala dobrovolná jednotka obce Senohraby na dohlídku.
Předběžná škoda byla stanovena
na 800 tisíc korun, hasičům se
podařilo uchránit hodnoty ve výši
400 tisíc korun. Příčina požáru je
předmětem dalšího vyšetřování,
zřejmě ovšem šlo o neodbornou
manipulaci s plynovou tlakovou
lahví.
por. Bc. Tereza Fliegerová,
tisková mluvčí HZS Středočeského kraje (redakčně kráceno)
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Požáry hrozí i při cestách ke hvězdám
Díky rozvoji kosmonautiky
lidstvo již v minulém století
zpřetrhalo pouta gravitace
a vyslalo svoje zástupce do
vesmíru. Riziko požáru jsme
si však vzali i na oběžnou
dráhu Země či Měsíce. Dějiny dobývání vesmíru jsou
lemovány i ohněm, který se
někdy podařilo zkrotit, aby
jindy zaútočil brutální tragickou silou.

Tragická simulace
Je 27. leden 1967. Na americké
kosmické lodi Apollo 1 probíhá
cvičná simulace. Byla to doba
soupeření mezi Spojenými státy
a Sovětským svazem v dobývání
vesmíru. Američané se zejména
soustředili na přistání prvního
člověka na Měsíci. K tomu jim měl
pomoci i právě připravovaný let
Apolla 1. Již při výcviku si však
kosmonauti stěžovali na technické
problémy, zejména pak na množ-

ství hořlavých materiálů v kabině,
která byla navíc naplněna čistým
kyslíkem. Posádka ve složení
Virgil Grissom, Edward White
a Roger Chafee nacvičovala sled
předstartovních úkonů. Kosmická
loď byla na rampě spolu s nosnou
raketou Saturn. Generálka startu
se však proměnila v tragédii. Zkrat
na elektrickém obvodu způsobil
požár. Kabina měla velmi komplikované otevírání dveří. Když
se nakonec dveře podařilo otevřít,
bylo již pozdě. Požár nikdo z trojice
kosmonautů nepřežil…

Sojuz v plamenech
Oheň ohrozil i připravovaný
kosmický let o mnoho později na
opačné straně zeměkoule. Raketa
osazená kabinou Sojuz T se nacházela na sovětském kosmodromu
Bajkonur. Bylo 26. září 1983. Kosmonauti Vladimír Titov a Gennadij
Strekalov se chystali na start,
který měl proběhnout za devadesát
sekund. Náhle však začalo z nosné
rakety unikat palivo. Kouř, plameny a povel ke katapultáži kabiny
s kosmonauty do výšky 650 metrů.
Záchranný systém v tomto případě
zabránil tragédii. Kabina s kosmonauty nouzově přistála 4 kilometry
od startovací rampy.

Orbitální stanice
V únoru roku 1997 vzplál požár
i na orbitální stanici Mir. Plameny
šlehaly do výšky jednoho a půl

Požár může hrozit i při kolizi zásobovací kosmické lodě s orbitální stanicí

metru. Posádce orbitální stanice se
za pomocí trojice hasicích přístrojů
nakonec podařilo oheň zdolat. Ke
slovu se dostaly i kyslíkové respirátory, protože vnitřek stanice byl
silně zakouřen. Boj s požárem trval
plných 14 minut. Oheň paradoxně
vznikl z chybné funkce jednoho
z tzv. přístrojů na podporu života
a mohl se stát osudným pro celou
šestičlennou posádku. Riziku
možného požáru čelila i posádka
Mezinárodní vesmírné stanice ISS
v listopadu 2009. Naštěstí se ukázalo, že se jednalo o falešný poplach
- varování způsobilo vadné čidlo.

Exploze raketoplánů
Oheň je i příčinou tragických
nehod amerických raketoplánů
Challenger a Columbia. První
explodoval v roce 1986, a to pouhých 73 sekund po startu. Prvotní
příčinou bylo prohoření izolace
pomocného raketového motoru.
Zahynulo všech 7 členů posádky.
Druhá havárie – raketoplánu Columbia otřásla světem v roce 2003.
Při návratovém manévru prohořela
hrana křídla. Výsledkem byla exploze ve výšce 63 kilometrů a smrt
celé sedmičlenné posádky.

Hasicí přístroj pro použití v kosmu.

(připravil Mirek Brát, zdroje
obrázků NASA, public domain
WikiMC, National air and space museum – Smithsonian)

Oheň „20 000 mil pod hladinou moře“
aneb kapitán Nemo neměl pravdu
V mnoha ohledech je svět ponorek podobný prostředí kosmických lodí. Malý uzavřený prostor obklopený prostředím
neslučitelným s lidským životem. Ponorky a jejich posádky
jsou extrémně ohroženy požáry. Nemluvíme nyní o válečném stavu, ale o období míru, kdy je požár vyvolán nikoli
nepřátelským atakem, ale technickou závadou. V současnosti
je do českých kin uváděn příběh ponorky Kursk. Nebude tak
od věci připomenout si i další, známé i méně medializované
katastrofy podmořských lodí, za kterými stál požár.

Od Argentiny
po Norsko
Před dvěma lety se ve světových
i českých médiích objevily zprávy
o zmizení argentinské ponorky San
Juan. Letos bylo plavidlo objeveno
v hloubce 800 metrů. Poslední
zpráva z ponorky hovořila a zkratu
a požáru baterií. Zahynulo všech 44
členů posádky. V roce 2008 došlo
k nehodě na palubě ruské atomové
ponorky tichomořské flotily. Zahynulo 20 námořníků, dalších 21

lidí bylo zraněno. Příčinou nehody
nebyl samotný požár, ale hasicí
systém uvolňující freon. Právě
ten měl smrtící účinky. Pojďme se
s ponorkami ponořit ještě hlouběji
do historie. Píše se červenec 1961.
Kapitán a sedm členů posádky
zahynulo při úniku radiace v jedné z prvních jaderných ponorek
sovětského námořnictva – jednalo
se o stroj K-19. O šest let později,
8. října 1967, zahynulo při požáru
na sovětské jaderné ponorce K3
pojmenované Leninský Komsomol
39 lidí. 18. června 1984 vypukl
požár na sovětské jaderné ponorce
K – 131. Výsledkem bylo 10 mrtvých. 3. října 1986 signalizovaly
hlásiče požár i na ponorce K – 219,
která v té době operovala severovýchodně od Bermud. Katastrofa
znamenala ztrátu ponorky a vyžádala si i 4 mrtvé. V dubnu 1989
byl detekován požár na ponorce
Komsomolec v Norském moři.
Zahynulo 42 osob. Šťastnější konec
měl požár na ruské jaderné ponorce
v Bílém moři v roce 1991. Ponorka
se dokázala vrátit na základnu.

Od Indie po Kanadu
Plameny na palubě americké jaderné
ponorky v docích v Portsmouthu.

V roce 2006 došlo k požáru
a výbuchu na indické ponorce

u přístavu v Bombaji. Ponorka se
potopila, nikdo z posádky katastrofu nepřežil. Nejednalo se však
o jadernou ponorku, ale o ponorku
klasické diesel-elektrické koncepce. Požáry podmořských lodí se
ovšem nevyhýbají ani americkému
námořnictvu, které má v arsenálu
nepočetnější ponorkovou flotilu na
světě. V roce 2012 hořela jaderná
ponorka v Portsmouthu. Nebyla to
ovšem nehoda na moři. Požár na
palubě USS Miami vypukl v loděnici, kde byla ponorka na opravě.
Zranilo se při něm 7 osob včetně
jednoho hasiče. K požáru, který
vznikl v přední části plavidla, se
sjely hasičské sbory ze tří amerických států. Plameny se podařilo
dostat pod kontrolu po šesti hodinách. Jaderný reaktor byl v době
nehody odstavený a k úniku radiace nedošlo. Požáru čelila v roce
2004 i kanadská ponorka HMCS
Chicoutini. Jednalo se diesel-elektrickou ponorku, kterou Kanada

zakoupila v 90. letech 20. století
ve Velké Británii. Zahynul jeden
námořník, osm dalších osob bylo
při likvidaci požáru zraněno.

Epilog
Ponorky jsou dozajista triumfem
lidského génia a technického tvořivého myšlení. Stejně jako kosmické
lodě, jsou i ony ohroženy jedinou
jiskrou… Dar Titána Prométhea,
se všemi jeho riziky, si člověk
nechtěně bere na cestu ke hvězdám
i do hloubek světového oceánu.
Pamatujete na román Julese Verna
20 000 mil pod mořem? „Nehrozí
tu ani požár, protože celá loď je
z oceli, a ne ze dřeva“, řekl při představování ponorky Nautilus kapitán
Nemo profesorovi Aronnaxovi.
Bohužel, neměl pravdu…
Připravil Mirek Brát (zdroje
textu a foto: WikCom, flickr,
Canadian Enc., navy.mil)
.

Požáru na palubě čelila v roce 2004 i kanadská ponorka Chicoutini.
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Podporují Popálky a Krabici od bot
Hasiči v Rokytnici nad Jizerou
v Krkonoších nemalou část své
činnosti věnují požární prevenci.
S hasičskou technikou jezdí nejen
do mateřské, ale i základní školy,
u veřejnosti stoupá obliba dnů otevřených dveří.
„Vloni jsme pořádali v rámci
Setkání Rokytnic ČR setkání
u nás, připravili jsme podmínky
pro pořádání fotbalového utkání
a hasičské soutěže,“ uvedl starosta
sboru Petr Matyáš.
Každoročně hasiči jsou vydatnými pomocníky kulturních
a společenských akcí, ke kterým
patří hasičský bál, pouť, oblíbení
Pašeráci a další. Odpracovali při
tom 1940 hodin.
Nezapomínají ani na své členy,
zejména děti a vnuky, pro které
připravují hasičský karneval, sejdou se při oslavě svátku svatého
Floriána, Dnu matek, na letním
grilování nebo několika výletech.
Vloni si v hasičské zbrojnici svépo-

mocí vybavili kuchyňku, opravili
rozvody vody, pořídili nové obklady, proběhla výměna oken a dveří.
To vše s finanční podporou města.
Podíleli se na akcích Ukliďme
Česko, liga proti rakovině, Popálky, Krabice od bot a nezapomněli
předat dárky dětskému domovu
v Raspenavě. Nechyběli při nich
také mladí hasiči, kterých je v oddílech šestadvacet. Mají dobré
výsledky ve hře Plamen, absolvují
každoročně nejednu další soutěž,
výlety i besedy.
Vloni zasahovala výjezdová
jednotka v 82 případech, proběhlo
prověřovací a taktické cvičení
a členové se zdokonalili ve znalostech zdravovědy. „Velkou pozornost věnujeme údržbě a zajištění
akceschopnosti techniky, na jejích
opravách jsme strávili více jak osm
set hodin, “připomněl velitel Pavel
Slavík. „ Z rozpočtu města jsme
získali vybavení pro předurčení
zásahů u dopravních nehod, obuv

Soutěž na Setkání Rokytnic v roce 2018 (mladí hasiči)

a rukavice darovali sponzoři. K našim náročným zásahům patřil požár
na Labské louce za velkého sucha
a větru. Cesta k požáru lesními
horskými cestami a zásah byla
obtížný pro techniku i jednotku,“

upřesnil velitel. „Zdejší hasiči
jsou skutečný tým, lidé spolehliví
a pracovití. Vážím si skutečnosti,
že hasiči mají mezi občany to nejlepší hodnocení,“ dodal starosta
města Petr Matyáš. Věra Nutilová

Prapor Okresního sdružení hasičů Bruntál
Okresní sdružení hasičů
Bruntál si v loňském roce
pořídilo poprvé ve své historii
nový prapor. Využilo k tomu
plně dotační program pro
dobrovolné hasiče, který
v roce 2018 vypsalo vedení
Moravskoslezského kraje.
Prapor požehnal farář Dariusz
Jan Cecierski z bruntálské
římskokatolické farnosti.

„Prapor velitel“

Na slavnostní žehnání praporu, které se konalo ve velkém sále
Společenského domu v Bruntále,
se sjeli starostové Sborů dobrovolných hasičů okresu, starostové okrsků, členové výkonného
výboru, zasloužilí hasiči okresu
Bruntál i velitelé stanic Hasičského
záchranného sboru v Krnově, Rýmařově a ředitel územního odboru
plk. Ing. Jiří Patrovský. Na akci
byla přítomna i 1. místostarostka
Bruntálu paní ing. Hana Šutovská.
V úvodním slově řekl starosta OSH

Bruntál pan Oldřich Orság mimo
jiné: „Prapory byly od nepaměti
symbolem nejrůznějších cechů,
spolků a sdružení a sjednocovaly
je. Stejně tak tomu bude i u nás. My
hasiči budeme pod tímto praporem
provádět jak represivní činnost,
čili hašení ohňů, tak i sportovní
činnost v požárním sportu a také
zábavu. V obcích už některé sbory
svůj prapor mají a tak ten okresní
bude tak nějak nad nimi, jako velitel.“ Sbory, které již své prapory
mají, využily samozřejmě žehnání
okresního praporu, aby své prapory
předvedly přítomným hasičům
a hostům. K slavnostnímu rázu
akce přispěla hasičská dechovka
z Dolních Životic.

Ocenění pro hasiče

Slav nost n í ho sh romá žděn í
k žehnání praporu využilo vedení
OSH Bruntál k předání pamětních
medailí ke 100. výročí založení
Československa, čestných uznání
a dalších ocenění, mimo jiné Pamětního listu ke 145. výročí založení sboru v Andělské Hoře, medaili
svatého Floriána SDH Světlá Hora
ke 135. výročí založení sboru nebo
čestného uznání SH ČMS SDH
Vrbno pod Pradědem k 145. výročí
založení sboru. Ocenění předali
starosta OSH pan Orság a ředitel

Váží si skutečnosti, že se mohli
zúčastnit Hasičské fontány ke století
republiky v Praze. „Bylo to ojedinělé a emotivní. Jsme rádi, že také
náš sbor z podhůří Krkonoš přispěl
k tak významné akci,“ připomněl
starosta sboru Václav Vondrouš.
Sbor se 75 členy je mimořádně
aktivní. Na nedávné výroční valné hromadě nešetřil slovy díků
starosta OÚ Horní Branná Luboš
Zimmermann.“ Jste významným
spolkem, podíleli jste se na třiceti
sedmi akcích obce, díky práci
hasičů se tady lidí sdružují, což
je nesmírně důležitý počin pro
život obce,“, konstatoval. Hasiči
uspořádali tradiční ples s tanečním
vystoupením členů sboru, dětský
den ve stylu Divokého západu.
V rámci oslav 100 let republiky
nechyběli při „Masarykově kilometru aneb běhu pro Republiku.
Pro všechny přítomné připravili
bezplatné občerstvení a představili
í historickou stříkačku. „Koncem
roku pravidelně pořádáme Mikulášskou nadílku, kterou jsme vloni
zpestřili čertovskou stezkou pro

děti, Sokolům jsme vypomohli
s masopustním průvodem a akcí
Ahoj léto. Pořádáme pěší expedice
do Krkonoš pro zvýšení fyzičky, šli
jsme například od nás na Černou
horu, druhá trasa na Velký stav

Medailonek Ing. Jana Aulického,
ředitele Ústřední kanceláře SH ČMS

Bez nadsázky lze říci, že Jan
Aulický, pro něhož je rok 2019
i rokem jeho životního jubilea – 50
let, je spojen s hasičským hnutím
již od narození. Jeho otec byl dobrovolným i profesionálním hasičem.
Jeho hasičský životopis je spojen
s SDH Zbiroh. Profesionální hasičskou dráhu ukončil jako velitel
Hasičského záchranného sboru
Škoda Auto Mladá Boleslav. Jako
dobrovolný hasič se stal nositelem
řádu Sv. Floriana a titulu Zasloužilý
hasič. Ve volném čase se věnoval
sběratelství hasičských přileb. Díky
jeho umu byla zrekonstruována historická koněspřežná stříkačka, která
dnes stojí vedle základních kamenů
Hasičského domu v Praze.
Ale zpět k Janu Aulickému. Ten
absolvoval v Kladně dvě odborná
učiliště: první se zaměřením na
mechaniku a opravářství strojů a zařízení, v druhém získal výuční list
v oboru zedník. Úplné středoškolské vzdělání získal v oboru Technik
požární ochrany na Střední odborné
škole tradičních řemesel v Mladé
Boleslavi. V roce 2003 získal odbornou způsobilost v požární ochraně
na Vyšší odborné škole požární
ochrany ve Frýdku-Místku, v roce
2007 vystudoval Vysokou školu
finanční a správní, obor Veřejná
správa a získal titul bakaláře, v roce
2009 ukončil studium Provozně
ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a dosáhl
titulu inženýra.

V  roce 1997 nastupuje na pozici
referent represe a prevence do Kanceláře SH ČMS. Ředitelem Kanceláře SH ČMS se Ing. Jan Aulický
stal po zvolení Výkonným výborem
SH ČMS v roce 2003. Stál v čele organizačního výboru akce Hradčany
2002, kde byl díky 162 SDH získán
světový rekord v dálkové dopravě
vody na vzdálenost 52 700 m.
Opakovaně stál v čele největšího
setkání požárních automobilů, jejich
řidičů, strojníků a osádek – Pyrocar
v Přibyslavi. Každoročně se podílí
na přípravách všech celostátních
akcí organizovaných Kanceláří SH
ČMS. I ve volném čase se Ing. Jan
Aulický věnuje hasičině. Je členem
Sboru dobrovolných hasičů Škoda
Auto a.s. Mladá Boleslav, kde jako
zdravotník a řidič autobusu pomáhá
OSH při organizaci letních a zimních táborů mladých hasičů. K jeho
osobním zájmům patří cyklistika,
lyžování, hokej a chalupaření.

Z redakční pošty
Vystupování hasičů
na veřejnosti – účast na pohřbech

HZS pan Patrovský. „Je dobře,
že obce na své hasiče pamatují
a vybavují je. Je třeba si uvědomit,
že činnost dobrovolných hasičů je
skutečně dobrovolná a neplacená.
Ti hoši jsou vlastně připraveni
čtyřiadvacet hodin denně k výjezdu ve vlastním volnu. Bez nich
to prostě nejde, nedokážu si to ani
představit,“ poděkoval v diskuzi
ředitel HZS Bruntál plk. ing. Jiří
Patrovský.
text Zdeněk Hudec,
foto Veronika Sztyperová

Za fyzičkou na Krkonoše
Přestože ve Valteřicích v Libereckém kraji je jednotka s označením JPO 5 a zasahuje jen několikrát
do roka, členové absolvují pravidelná odborná školení. Například
školení první pomoci nebo prací
s motorovou pilou. Jednotka se
zúčastnila výcviku při stavbě evakuačního střediska, procvičila si
dálkovou dopravu vody, udržují
v akceschopnosti zásahové vozidlo. Podle potřeby zajišťují údržbu
hasičské zbrojnice, údržbu travního
porostu u zbrojnice. Pod vedením
Dušana Matěáska dokončili po 350
hodinách práce renovaci historické
koněspřežné stříkačky Smékal
z roku 1936. Starou stříkačku
představili na oslavách založení
sboru v kruhu, Kříčni, Újezdu pod
Troskami.
„Pravidelně se z účast ňujeme několika hasičských soutěží,
máme tři družstva včetně žen,
musíme uznat, že děvčata jsou
v tomto směru aktivnější a ze
soutěží si přivezla většinou druhá
a první místa,“ uvedl jednatel
Roman Učený.

Ze života SDH

a měla 38 kilometrů a ti, kteří se
rozhodli si jí zkrátit, nakonec ušli
o pět kilometrů víc,“ dodal s úsměvem starosta sboru.
Věra Nutilová
FOTO: archiv SDH Valteřice

Na pohřbu v kostele platí nejstarší druh práva, tedy nepsaný zvyk,
neboli obyčej. Jeho dodržování
něco signalizuje, a proto povinnému ukládá povinnost, a příjemci
právo. V tomto případě je smeknutí
pokrývky jako pozdrav a nad touto
otázkou jsme před chvilkou skončili
rodinnou debatu. Shodli jsme se, že
je potřeba neustále hlavně mladým
tyto věci připomínat a oživovat.
I ten kdo je ateista, měl by ctít komunikaci s věřícími a s prostorem,
kam vstupuje, i netanečník respektuje pravidla plesu, společenského
oděvu a chování. Čepice je jako
pozdrav. Mám svou důstojnost
a stejnokroj, ale druhej má zase to
své. proto musím umět komunikovat.
Nikoli „machrovat“ že to tady mám

načtené a tady napsané“, ale umět
se jednak dohodnout, a potom se
slušně chovat, tedy s vyjádřením
respektu. V kostele nejsou jen dvě
strany, zesnulý a lid, ale také Bůh,
kterému se tam vzdává pocta také.
proto muži bez čepice, oficiální
pokrývky čestné stráže mají své
obyčeje, jako liturgické pokrývky
hlav kněží a biskupů apod. Vždy je
dobré před začátkem přijít, zeptat
se dohodnout a respektovat. Ženy si
naopak vždy vlasy zahalovaly šátky,
nebo kloboučky. Čestná stráž při
mši stojí čelem k oltáři, při obřadu
u rakve směrem k zesnulému. V nekatolických kostelích a obřadních
síních skutečně stojí čestná stráž
čelem k lidem. Organizátor, velitel
i pohřební služba se mají vždy dohodnout s farářem, to nic nestojí,
akorát u někoho překonat své ego.
zaslal Josef Klouček

Překvapení na výroční
valné hromadě SDH Nýrsko
Vystoupením mladých hasičů každoročně začíná Výroční
valná hromada SDH v Nýrsku.
Tak tomu bylo i letos, kdy MH
předvedli vystoupení“ Pohádku 12 měsíčků“. Za přítomnosti hostů, členů ale i rodinných
příslušníků sklidili velký potlesk za jejich pěkné vystoupení.
Poté k velkému překvapení většiny
členů a hostů napochodovala do
sálu vlajková četa s Novým hasičským praporem SDH Nýrsko.
Prapor, s hasičskými symboly,
dominantou Městské radnice,
kostela Svatého Tomáše, na druhé
straně letopočty 1867 a 1945 , patron hasičů Svatý Florián, včetně
ratolestí. Ty letopočty jsou známkou toho, že poslání hasičů bylo
v každé době pomáhat a chránit
majetek. Bojovat se živelnými
pohromami, a nezištně pomáhat
druhým. Tento nový Prapor hasičů z Nýrska posvětil Nýrský
pan farář Richard Poterga, ocenil
práci hasičů, práci s mládeží a popřál, aby jejich cesty pod novým

Praporem byla i nadále úspěšná.
Prvním praporečníkem se stal
starosta SDH Jiří Hošťálek, který
měl tu čest spolu s vlajkovou četu
a Jindřiškou Sýkorovou připnout
prapor na žerď spolu s Požehnanou stuhou. Pan Jan Kolář, jednatel
SDH hovořil k významu, k touze
mít svůj prapor pro SDH Nýrsko.
Ocenil pomoc starosty Města Nýrska Ing. Miloslava Rubáše a celého zastupitelstva za ohromnou
pomoc pro hasiče. Zvláště pak při
rekonstrukci hasičské zbrojnice,
která proběhla v roce 2018.
Text Hana Králová
(redakčně kráceno),
foto Soňa Klugová-Nováková
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„Technická technika“ olomouckých hasičů
Profesionální hasiči Olomouckého kraje převzali do užívání
tři nové kusy techniky – dva
technické automobily a jeden

Na Rozkoši
cvičili hasiči

Mrazivé počasí a zamrzlé vodní
plochy jsou ideální pro výcvik netradiční zásahové činnosti, jako je
záchrana osoby, pod kterou se probořil led. Směna A náchodských
profesionálních hasičů realizovala
takový výcvik v rámci pravidelné odborné přípravy na vodní
nádrži Rozkoš. Hasiči si zopakovali taktické postupy a samotnou
záchranu procvičili prakticky za
použití technických prostředků.
Vyzkoušeli si také improvizované
způsoby záchrany pouze v zásahovém obleku, samozřejmě za použití
bezpečnostních prostředků. Vodní
nádrž Rozkoš je hojně navštěvovaná nejen v létě, ale během zimních
měsíců, kdy vodní hladina zamrzne, ji vyhledávají také bruslaři. Právě zde se odehrál jeden z loňských
zásahů, kdy hasiči zachraňovali
dvě osoby, pod kterými se daleko
od břehu propadl led. V místě, kde
cvičila náchodská jednotka, byla
tloušťka ledu tentokrát dostatečně
silná, ale nemusí tomu tak být na
celé vodní ploše. Proto by měli být
všichni při pohybu na přírodním
ledu maximálně opatrní a dodržovat doporučení hasičů i záchranářů.
Text: ppor. Josef Hlaváček
– velitel čety, Martina Götzová – tisková mluvčí, foto HZS
Královéhradeckého kraje

technický kontejner vybavený
speciálními ochrannými prostředky. Slavnostního předání zásahové
techniky a symbolického pře-

dání klíčů se zúčastnil hejtman
Olomouckého k raje Ladislav
Okleštěk, primátor statutárního
města Olomouce Mgr. Miroslav
Žbánek, MPA a krajský ředitel
HZS Olomouckého k raje plk.
Ing. Karel Kolářík spolu se svými
kolegy. Celková částka, kterou na
pořízení technických automobilů
uvolnil ze svého rozpočtu Olomoucký kraj, činila 14.411.100 Kč.
HZS Olomouckého kraje doplnil
do každého technického automobilu výbavu v hodnotě 2.850.000
Kč, na kterou přispělo statutární
město Prostějov částkou 400.000
Kč, město Mohelnice 90.000 Kč
a město Zábřeh 50.000 Kč. Na
zakoupení kontejneru věnovalo
město Olomouc hasičům částku 2

miliony korun. Technický kontejner bude sloužit nejenom hasičům,
ale ochranné prostředky v něm
uložené budou moci použít také
policisté a zdravotnická záchranná služba v případě rozsáhlých
mimořádných událostí jako je
např. ptačí chřipka, povodně nebo
havárie s únikem nebezpečných
látek. HZS Olomouckého kraje
do technického kontejneru doplnil výbavu za 500.000 Kč. Nově
pořízené technické automobily
budou sloužit hasičům v Šumperku a v Prostějově, technický kontejner bude dislokován na stanici
v Olomouci.
Dle textu: por. Bc. Ing. Vladimíry Hacsikové, mluvčí HZS
Olomouckého kraje, foto HZS

Hasiči pod vodou
Potápěči pražských hasičů uskutečnili sérii výcviků na zamrzlé
vodní hladině v Praze a Středočeském kraj. Hasičští potápěči
jsou předurčeni k záchranným
a likvidačním pracím pod vodní
hladinou, vyzvedávání břemen
z pod vodní hladiny a k likvidaci havárií ohrožujících životní
prostředí. Těchto událostí řeší
potápěči pražských hasičů necelou
stovku ročně. Několik desítek podobných zásahů proběhne i během
zimního období a proto nesmí
zanedbat přípravu i v případě
zamrznutí vodní hladiny. Pod led
se v těchto případech vydávají
hasiči s nejvyšším stupněm této
specializace. HZS hl. m. Prahy

Kontrolují „únikové hry“
V souvislosti s tragickým požárem v prostorách únikové hry
na sever u Polska v Koszalinu
(město v Západopomořanském
vojvodství – pozn. red.), vydal
náměstek generálního ředitele
HZS ČR pro prevenci a civilní
nouzovou připravenost plk. Daniel

Miklós pokyn, aby příslušníci
jednotlivých HZS krajů provedli
mimořádnou tematickou kontrolu
v prostorách únikových her v ČR.
Cílem kontroly je v yhodnotit
stav plnění povinností na úseku
požární ochrany při provozování
únikových her s důrazem na za-

jištění volného úniku osob, volné
pr ůchod nosti komu ni kačních
prostor a používání elektrických,
ply nov ých a jiných spot řebičů. Zvláštní důraz bude kladen na
zajištění úniku osob z prostorů
konání hry. Časový harmonogram
kontrol si budou stanovovat HZS
krajů individuálně, dle svých časových možností. Počet kontrol není
stanoven, avšak měly by probíhat
u různých provozovatelů her. Kontroly budou ukončeny nejpozději
30. května 2019. Vyhodnocení je
předpokládáno v červnu 2019.
Hasičský záchranný sbor ČR zároveň spolupracuje s Ministerstvem
pro místní rozvoj v otázce řešení
problematiky uvádění staveb do
užívání, příp. nutnosti provedení změny v užívání dokončené
stavby.
Zdroj: HZS ČR, foto Koszalin,
požár zde zavinil smrt pěti dívek, (zdroj via Wiadomosci.pl)

Psychologická služba HZS ČR má 264 členů
Psychologická služba Hasičského záchranného sboru České
republiky působí ve třech základních pilířích: poskytuje posttraumatickou péči hasičům i jejich
rodinám, zajišťuje podklady pro
personální práci, pomáhá lidem
zasaženým mimořádnou událostí.

Psychologové a asistenti psychologů Hasičského záchranného
sboru České republiky pracují
rovněž v těchto oblastech: nabízejí pomoc v těžkých profesních
i životních situacích, poskytují
psychologické poradenské služby
v oblasti vztahů k sobě i druhým,

vyučují v odborných učilištích požární ochrany a provádí výcviky
s psychologickou problematikou,
publikují odborné texty, články
i propagační materiály, vybírají
uchazeče do služebního poměru
příslušníka HZS ČR, hasiče do
specializovaných funkcí HZS
ČR, účastníky výběrového řízení ,
spolupracují se státními a nestátními organizacemi a každým,
kdo projeví zájem. Psychologové
sboru vytvářejí, odborně vzdělávají a zaštiťují systém poskytování
posttraumatické péče příslušníkům a občanským zaměstnancům,
a také osobám zasaženým mimořádnou událostí. V každém kraji
je jmenován tzv. tým posttraumatické péče (dále jen „TPP“), jehož
koordinátorem je psycholog sboru

daného kraje. Členy TPP jsou
příslušníci nebo zaměstnanci HZS
ČR, kteří mají nad rámec svých
pracovních povinností zájem o pomoc lidem také touto formou. Každý člen TPP prochází výcvikem
v CISM (Critical Incident Stress
Management) a rovněž odbornou
přípravou v poskytování první
psychické pomoci, jejímž cílem
je stabilizace psychického stavu
zasažené osoby tak, aby se situace
pro zasaženého již nezhoršovala,
byl dodán pocit bezpečí, zajištěny základní potřeby a případně
předání do další péče. V současné
době je u HZS ČR jmenováno do
TPP 264 členů.
Zdroj HZS ČR, zdroj ilustrativního obrázku clemson.edu
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HASIČSKÁ KUCHAŘKA
Dnes servírujeme: Pečená žebra na medu
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.
Nebude však od věci si nejprve zopakovat i rady z oblasti prevence,
které jsou v kuchařce k tomuto tématu navázány. Jedná se o problematiku
první pomoci při popáleninách. Při vaření, pečení nebo obsluze topidel
může dojít k popáleninám nebo opaření vodou. Popálenina je úraz, který
vzniká působením suchého tepla na tělo, zatím co opařenina je úraz, který
vzniká působením mokrého tepla na tělo. První pomoc je v obou případech
stejná. Poraněné místo ochlazujeme nejlépe tekoucí studenou vodou a to
dostatečně dlouho (20 až 30 minut). Proud vody by neměl být prudký. Na
postižené místo můžeme také přiložit led, zabalený v čistém ručníku nebo
utěrce. Rozhodně nepřikládáme led, krém ani vatu přímo na ránu. Důležité
je zabránit tlaku a tření, a po dostatečném ochlazení převázat sterilním
obvazem. Doporučuje se rovněž vyhledat lékařskou pomoc.
Pečená žebra na medu z kuchyně nstržm. Petra Zelenky
Připravíme si 2 kg vepřového boku s kostí (vykostěná „na žebírko“),
3 středně velké cibule, černé pivo nebo vodu na podlévání. Marinádu
vytvoříme z 3 polévkových lžic medu, 3 polévkových lžic sojové omáčky,
3 polévkových lžic sladkého nebo ostrého kečupu – dle chuti, 2 polévkových lžic grilovacího koření a soli. Omyté naporcované maso (necháme
s kůží) potřeme marinádou a vše povaříme. Povařené maso potřeme z obou
stran teplou marinádou a necháme 2 hodiny odležet. Do pekáče naskládáme
nakrájenou cibuli, maso a zalijeme zbytkem marinády. Pečeme 30 minut na
250 °C a dále na 200° C. První hodinu pečeme přikryté. Na posledních 30
minut pekáč odkryjeme. Během pečení lze podlévat vodou nebo černým
pivem. Vhodnou přílohou je chléb, hořčice, křen a kyselá okurka. Tento
recept je připraven na 6 porcí. Dobrou chuť! (foto hasičská kuchařka)
Foto hasičská kuchařka.

Dobrovolní hasiči v zahraničí
Nakoukání k německým sousedům
Už Jan Amos Komenský blahé paměti doporučoval cestování jako sbírání nových zkušeností a poznatků. Pojďte si
s Hasičskými novinami procestovat mapu středoevropského hasičského dobrovolnictví. V minulém čísle Hasičských
novin jsme nakoukli pod pokličku polským dobrovolným
hasičům. Gutte fahrt – Štastnou cestu! Ano, uhodli jste. Dnes se vydáme
do Německa.
Služba na bedrech „dobráků“
Většinu hasičů v Německu tvoří
z hlediska služby dobrovolníci,
pouze asi ve stovce největších měst
(obvykle nad 80 tisíc obyvatel) jsou
profesionální hasiči. V Německu je
více než 1 milion hasičů působících
v desítkách tisíc stanic. Pro činnost
hasičů v Německu platí základní
principy – kritéria: dojezdová doba
příjezdu na místo zásahu, nasazená
jednotka musí mít určený minimální počet členů, disponovat
vybavením a zařízením na čerpání
a dopravu vody, dýchacími přístroji
a další technikou. Každá obecní

samospráva je povinna zřídit a zabezpečit hasičský sbor. Pokud toho
není schopná, musí spolupracovat
s dalšími obcemi na vytvoření společné stanice. Dobrovolné hasičské
sbory v Německu se nazývají stejně
jako v Rakousku, o kterém jsme
již psali – Freiwillige Feuerwehr.
Profesionální hasičská služba má
pojmenování Berufsfeuerwehr.
Ke vzdělávání profesionálních
i dobrovolných hasičů je zřízeno
16 zemských škol požární ochrany.
Ústřední vzdělávací zařízení pro hasiče na spolkové úrovni neexistuje.
Hasiči úzce spolupracují při svém
nasazení s dalšími pomocnými
organizacemi a subjekty například
s Červeným křížem. Zajímavostí
je, že ačkoli se množství městských
sborů hlásí k dobrovolné hasičské
službě, jejich jádrem bývají profesionální hasiči. Jejich činnost je
pak v rámci nutnosti podporována
dobrovolníky. Velmi malá města
a vesnice však mají jednotky na ryze
dobrovolné bázi.
Zdroj foto:
feurwehr.heuswehr.de
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Stanice
v Hodoníně
se rozšířila
Nová přístavba hasičské stanice
v Hodoníně bude sloužit garážování automobilového žebříku a také
dobrovolným hasičům. Finančně se
na projektu podílelo město Hodonín, Jihomoravský kraj a Hasičský
záchranný sbor. Přístavba za téměř
17,8 milionů korun má nové zázemí
pro chemickou a technickou službu.
Bude v ní prostor pro garážování
automobilového žebříku AZ 40
a také pro zásahové vozidlo JSDH
Hodonín. Dobrovolní hasiči využijí navíc novou zasedací místnost,
kancelář a sociální zařízení. Výstavbu podpořilo 5 miliony korun
město Hodonín a stejnou částkou
také Jihomoravský kraj. Ostatní
finanční prostředky poskytl Hasičský záchranný sbor.
Jaroslav Mikoška,
tiskový mluvčí HZS JmK

Slovem a obrazem

Spolupráce českých a polských hasičů
látky. Ještě před těmito konferencemi si však prověří postupy u zásahů
čeští a polští hasiči na společných
cvičeních. V dubnu 2019 bude
zaměřeno na záchranu cestujících
z lanovky na Sněžku a v září 2019
pak na havárii cisterny převážející
nebezpečnou chemickou látku.
Dále připraví v pr ůběhu roku
krajští hasiči výcvik pro potápěče,
výcvik zásahu v dýchací technice
a plánují se také poslední stáže
polských příslušníků na krajském
operačním středisku.Bezpečné
pohraničí je realizováno v rámci

Projekt Bezpečné pohraničí,
v rámci kterého spolupracují české
a polské hasičské záchranné sbory
podél společné hranice, přináší po
dvou letech fungování další výsledky. V šesti případech byli vysláni
hasiči z Královéhradeckého kraje
na pomoc do Polska, při požáru
lesního porostu v blízkosti Labské
boudy v Krkonoších pomáhala
jednotka z Polska českým hasičům.
Ze sedmi společných zásahů bylo

Hasičské soutěže
s celostátní působností

pět při likvidaci požárů, ve dvou
případech se jednalo o dopravní
nehodu.Rok 2019 je pro fungování projektu Bezpečné pohraničí
rokem posledním. HZS Královéhradeckého kraje v něm plánuje
uskutečnit dvě konference pro
zástupce všech partnerů. Na setkáních budou prezentovány společné
metodiky zásahů při záchraně osob
ve výškách a nad volnou hloubkou
a při úniku nebezpečné chemické

Po silnici
i po kolejích

pro rok 2019
Český halový pohár mladých hasičů
9. 3. 		 Ostravská hala – pořádá OSH Ostrava
23.–24. 3. Jablonec nad Nisou - pořádá OSH Jablonec nad Nisou
2.–3. 11. Memoriál Marty Habadové (Praha)
23. 11.
Ostravsko-Beskydské šedesátky
6. 4. Hala Jablonec nad Nisou
		 – soutěž dorostu – pořádá OSH Jablonec nad Nisou (Liberecký kraj)
7. 4. Hala Jablonec nad Nisou
		 – pořádá OSH Jablonec nad Nisou (Liberecký kraj)
24.–25. 4. Akademické mistrovství ČR v požárním sportu
		 s místem konání Ostrava (Moravskoslezský kraj)
25.–26. 4. Středoškolské MČR v PS s místem konání Pardubice (Pardubický kraj)
13. 6. 		 TFA MH Dubno s místem konání Příbram (Středočeský kraj)
29. 6. – 1. 7.Mistrovství České republiky hry Plamen SH ČMS
		 s místem konání Vlašim (Středočeský kraj)
5.–7. 7.
Mistrovství České republiky dorostu SH ČMS
		 s místem konání Svitavy (Pardubický kraj)
30. 8. 		 Mistrovství České republiky ve výstupu na cvičnou věž
		 v kategorii dorostu s místem konání Ústí nad Labem
30. 8. – 1. 9. Mistrovství České republiky dobrovolných a profesionálních hasičů
		 v požárním sportu s místem konání Ústí nad Labem
XVII. ročník seriálu soutěží v běhu na 100 m s překážkami Český pohár
28. 4. 		 Praha – pořádá MSH Praha
4. 5. 		 O pohár HVP, a.s. Třebíč – pořádá SDH Budíkovice
25. 5. 		 Ostrava – Poruba – pořádá SDH Nová Ves
27. 7. 		 Bludovská stovka Bludov – pořádá SDH Bludov
10. 8. 		 Večerní stovka Kamenec – pořádá SDH Kamenec u Poličky
Litovel liga CTIF
10. 3. 		 Hradecký pohár v disciplínách CTIF (Halová soutěž CTIF)
13. 4. 		 Vlčnovský pohár v disciplínách CTIF
14. 4. 		 Michálkovický pohár v disciplínách CTIF
5. 5. 		 Pražský pohár v disciplínách CTIF
7. 9. 		 O pohár města Velké Meziříčí v disciplínách CTIF
28. 9. Mistrovství České republiky družstev v klasických disciplínách CTIF
		 mužů a žen s místem konání Dvůr Králové nad Labem (kraj Královéhradecký)
4.–5. 10. Mistrovství České republiky ve vyprošťování
		 s místem konání Olomouc (Olomoucký kraj)
3. 10. 		 Akademické mistrovství ČR v TFA
			s místem konání Ostrava (Moravskoslezský kraj)
XXIV. ročník EXTRALIGY ČR v PÚ
15. 6. 		 Zderaz
16. 6. 		 Moravany
17. 6. 		 Stará Říše
18. 6. 		 Krasonice
19. 7. 		 Plumlov
20. 7. 		 Radíkov
21. 7. 		 Petrovice
22. 7. 		 Olšovec
23. 7. 		 Kunčice
24. 7. 		 Orlice
25. 8. 		 Zahorčice
26. 8. 		 Chlum
27. 8. 		 Myštěves
28. 8. 		 Pšánky
14.–21. 7. XXII. Mezinárodní soutěž MH CTIF Martigny (Švýcarsko)
8.–16. 9. Mistrovství světa dorostu v PS – Saratov (Rusko)
8.–16. 9. Mistrovství světa dospělých – Saratov (Rusko)

programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Do projektu jsou
zapojeny na české straně Hasičský
záchranný sbor Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického,
Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Na polské straně
v projektu spolupracují Komenda
Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Opolu, Wrocławiu
a Katowicach.
Martina Götzová, tisková mluvčí HZS Královéhradeckého
kraje (redakčně kráceno)
FOTO: HZS KHK

Rozhodně zajímavou hasičskou
technikou je dvoucestné záchranářské vozidlo (na podvozku Renault)
vyráběné firmou SaZ s.r.o. Speciál
je výjimečný tím, že může jezdit
nejen po silnici, ale i po kolejích,
což usnadňuje zásahy na železnici.
Toto vozidlo mají k dispozici drážní
hasiči v Liberci, v jehož okolí vede
80 % tratí značně nepřístupným
terénem. Při jízdě po koleji je
přenos výkonu zajištěn přes bubny
pomocí pneumatik automobilu.
Hasičům už k řízení tohoto auta
nestačí klasické řidičáky, ale museli
absolvovat i drážní kurz a stát se
strojvedoucími.
Foto pozary.cz

VYHLÁŠENÍ
LITOVEL LIGY
CTIF 2019
Do Litovel ligy CTIF 2019 jsou
zařazeny tyto závody:
10. 3. 2019 – Hradecký pohár CTIF
(halová soutěž, Hradec Králové)
13. 4. 2019 – O Vlčnovský pohár
CTIF (Vlčnov)
14. 4. 2019 – Michálkovický pohár
CTIF
5. 5. 2019 – Pražský pohár CTIF
7. 9. 2018 – O pohár města Velké
Meziříčí v disciplínách CTIF
Kontakty pro klasické disciplíny
CTIF:
Michal Kolka:
michal.kolka@dh.cz,
702 151 378
Martina Hartmanová:
martina.smrzova@seznam.cz,
774 723 158

Jihočeský kraj má letecké záchranáře
Třináct nových specialistů má
od ledna 2019 Hasičský záchranný
sbor Jihočeského kraje. Jsou jimi
letečtí záchranáři, kteří jsou povoláváni k zásahům v těžko přístupných terénech, jež vyžadují použití
vrtulníku. Letečtí záchranáři HZS
Jihočeského kraje jsou dislokováni
na stanicích v Českých Budějovicích a Táboře. V každé ze tří směn
hasičů je šest lezců a z toho v současné chvíli 2–3 letečtí záchranáři.
V okamžiku, kdy je přes operační
středisko zdravotnické záchranné
služby povolán k zásahu vrtulník
a je potřeba další specialista pro
záchrannou akci, je hasičský letecký
záchranář nabrán na určených místech. V případě českobudějovických
leteckých záchranářů je to střed

kruhové křižovatky na Okružní
ulici v Českých Budějovicích, táborské záchranáře vrtulník LZS nabírá
na louce v těsné blízkosti stanice
táborských profesionálních hasičů.
Letecký záchranář HZS Jihočeského kraje se tak připojuje k záchrannému týmu, který tvoří posádka
vrtulníku letecké záchranné služby
složená z pilota, kopilota, palubního
inženýra, lékaře a sestry. Naši letečtí záchranáři létají ve vrtulníku Armády ČR, která zajišťuje leteckou
záchrannou službu v Jihočeském
kraji. Armádní vrtulník typu PZL
W-3A Sokół vzlétá z vojenského
letiště v Bechyni.
HZS Jihočeského kraje:
foto Ivana Březinová

Právní poradna
pro dobrovolné hasiče

Oprávnění při zásahu
Zatímco příslušník HZS má při
zásahu poměrně značná oprávnění,
členové jednotek dobrovolných
hasičů mají paradoxně pouze
oprávnění na úrovni běžných občanů. Jediná výjimka nastává
v případě, že člen JSDH obce je
velitelem zásahu. V tom případě
mu náležejí některá práva daná
zákonem č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně. Jde především o možnost
na základě § 18 a § 19 požádat
o osobní nebo věcnou pomoc a na
základě § 88 „nařídit v souvislosti
se zdoláváním požáru nebo při
cvičení jednotky požární ochrany,
aby se z místa zásahu vzdálily
osoby, jejichž přítomnost není potřebná, nebo aby se podřídily jiným
omezením nutným k úspěšnému
provedení zásahu.“ Neuposlechnutí
tohoto nařízení velitele je považováno za přestupek na úseku požární
ochrany a je možné jej pokutovat
pokutou až do výše 10.000 Kč.
Příslušník HZS je podle § 26 odst.
1 zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České
republiky, „oprávněn, vyžaduje-li
to účinné zabezpečení plnění úkolů
hasičského záchranného sboru, vyzvat každého, aby nevstupoval na
určená místa nebo aby se podrobil
omezením vyplývajícím z provedení služebního zásahu; zásahem
se rozumí zejména ochranná,
záchranná a likvidační opatření
prováděná hasičským záchranným
sborem. Každý je povinen výzvy
příslušníka uposlechnout. Příslušník je oprávněn vyzvat osobu,
která se nepodřídí stanoveným
omezením, aby prokázala svoji
totožnost, a tato osoba je povinna
výzvě vyhovět.“ Taková oprávnění
nemá žádný člen JSDH obce a to
ani, pokud je velitelem zásahu.
Zdroj textu: diplomová práce Právní aspekty jednotek
požární ochrany obcí, Tomáš
Jelínek 2014, Právnická fakulta
Masarykovy univerzity, Veřejná správa Katedra správní vědy
a správního práva.

Mistrovství České republiky
v požárním sportu 2019

Každý měsíc se schází přípravný
a realizační tým Mistrovství České republiky v požárním sportu
Ústí nad Labem 2019. Jeho jediným úkolem je připravit všechny
náležitosti této sportovní akce,
která se týká jak profesionálních tak dobrovolných hasičů, do
nejmenšího detailu. Členy týmu
jsou funkcionáři Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
a Krajského Sdružení hasičů Čech
Moravy a Slezska za Ústecký kraj.
Cílem je připravit 48. Mistrovství
České republiky v požárním sportu
družstev Hasičského záchranného
sboru České republiky a 66. Mistrovství Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska tak, aby dopadlo
na výbornou. Víme, že uspořádat
akci takového rozsahu a významu
není jednoduchá věc, tak nám držte
palce. Mistrovství ČR v požárním

sportu se uskuteční ve dnech 30. 8.
– 1. 9. 2019 na Městském fotbalovém stadionu v Ústí nad Labem.

Mediálním partnerem akce jsou
i Hasičské noviny.
Jaroslav Cíza, foto archiv
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Od vojáků
k hasičům

Vojenský historický ústav Praha se může pyšnit množstvím
vojenské techniky. Zároveň ale
disponuje i technikou z příbuzných oblastí. Některé pozemní
či vzdušné stroje ze sbírek VHÚ
jsou k vidění i v Expozici požár ní ochrany ve Zbirohu, na
pomezí středních a západních
Čech. Expozice požární ochrany
umožňuje návštěvníkům nahlédnout do historie vzniku a vývoje
dobrovolné a profesionální požární ochrany. Hlavním cílem
expozice je zachovávat a přinášet
informace o poslání, organizaci
a činnosti profesionálních a dobrovolných hasičů v jednotlivých
obdobích vývoje českých zemí.
Jediné muzeum profesionálních
hasičů v ČR nabízí historickou
i novodobou hasičskou techniku
a výstroj od poloviny 18. století.
Mezi exponáty, které doputovaly
„od vojáků k hasičům“ patří i robot
určený k manipulaci s tlakovými
lahvemi či automobilová stříkačka
ZIL, sovětské provenience
foto: vhu.cz

Pro dětské čtenáře Hasičských novin:
I v únoru se dá soutěžit o hasičské pohádky
I v únoru pro vás HZS ČR připravil vědomostní soutěž, která prověří Vaše znalosti z oblasti požární
ochrany a ochrany obyvatelstva.
Za čtyři správné odpovědi můžete
vyhrát knihu Hasičských pohádek.
Tuto knihu není možné zakoupit
v žádném obchodě, lze ji získat jen
účastí v projektech organizovaných
Hasičským záchranným sborem
ČR. Odpovědi na soutěžní otázky
zasílejte elektronicky do 28. 2.
2019 celostátnímu koordinátorovi
preventivně výchovné činnosti kpt.
Mgr. Martině Talichové na e-mail
martina.talichova@grh.izscr.cz.
Na první otázku je nutné odpovědět slovně, k dalším třem otázkám
stačí uvést jen písmeno správné
odpovědi.

Soutěžní otázky:
1. Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu
v důsledku vzniku mimořádné
události a nařízené evakuace.
Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška
nebo kufr. Zavazadlo je vhodné
označit jménem a adresou. Co
nejdůležitějšího patří do evakuačního zavazadla?
2. Kde nejsi v bezpečí, když při
bouřce udeří blesk?
A) V autě nebo v autobuse,
B) na kopci,
C) v budově s hromosvodem,
D) v metru nebo ve vlaku.
3. Kterým situacím se říká mimořádné události?

A) situacím, když hrozí zrušení
školního výletu,
B) když jsem nemocný,
C) škodlivému působení sil a jevů
vyvolaných činností člověka,
přírodními vlivy, a také haváriím, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací,
D) událostem, které se mi staly
v minulosti a mají pro mě velký
význam.
4. Kde jsou lidé nejvíce ohroženi
povodní?
A) Bydlí-li blízko řeky nebo v horském údolí,
B) v domě na kopci,
C) na koupališti u bazénu,
D) v ČR povodně nehrozí.

Nadace pro podporu
Hasičského hnutí v České republice
se sídlem: Husova 300, 582 22 Přibyslav

Vyhlašuje výběrové řízení
na pomoc dobrovolným a profesionálním hasičům v ČR na
rok 2019, nadace bude rozdělovat
finanční příspěvky organizacím
působících v oblasti požární ochrany v jednotlivých regionech v ČR.
Nadace bude granty poskytovat na
činnost hasičů v oblastech:
• muzejnictví, výstavní a archivní činnost dokumentů přibližující záslužnou práci hasičů, jako
jsou regionální muzea a Síně
hasičských tradic ve sborech,
na částečnou úhradu nákladů
spojených s ošetřováním sbírkových předmětů včetně jejich
restaurování,
• úhradu nákladů spojených se
získáváním nových exponátů,
různých předmětů dokumentující vznik, vývoj a současnost
hasičského hnutí např. zhotovení sborového praporu,
• na publikační činnost, jako je
vydávání odborné literatury,
materiálů o požární prevenci
a o historii hasičstva v jednot-

livých regionech, které budou
sloužit hasičům i široké veřejnosti,
• na opravu a údržbu zámku
v Přibyslavi, kde sídlí Centrum
hasičského hnutí a v provozu je
Stálá expozice požární ochrany.
Na provoz hasičského muzea
včetně doplňování expozic
o nové exponáty a úhrady nákladů za pronájem majetku,
Okruh možných žadatelů: Sbory dobrovolných hasičů, okresní
a krajská sdružení hasičů, odborné
rady a komise, hasičské školy, Centrum hasičského hnutí, zařízení,
která jsou začleněna do Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska
v celé ČR a organizace i občanská
sdružení, které chtějí pomáhat
hasičům v jednotlivých regionech.
Termín vyhlášení grantového
programu: 1. 2. 2019
Termín uzavření grantového
programu: 15. 11. 2019

Podmínky pro udělení grantů:
1. písemná žádost podepsaná
statutárním zástupcem, IČO
organizace, se zdůvodněním
jaká činnost bude podporována.
Podle možností zaslání projektu
včetně rozpočtu na akci. Číslo
bankovního účtu na který budou
po schválení grantu finanční
prostředky odeslány. Formulář
žádosti na www.nphh.cz
2. příjemce se zavazuje podat
zprávu o využití poskytnutého
grantu v termínu uvedeném ve
smlouvě.
3. přednost budou mít projekty
krátkodobé, realizované do
jednoho roku.
4. o výsledku výběrového řízení
budou žadatelé vyrozuměni po
jednání správní rady do konce
roku 2018
Bližší informace získáte: v sídle
nadace – Husova 300, 582 22 Přibyslav, tel.: 569 484239, 569 430
050, mobil: 724 263 160, e-mail:
jpatek@chh.cz, www.nphh.cz
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Hasičská filmová rubrika
Hasiči na stříbrném plátně IV:
Okrsek 49 (Ladder 49), USA, 2004,
režie: Jay Russel
Příběh vyprávěný pohyblivými
obrázky dobyl svět. Film se stal
i uměleckou formou, která mohla maximálně realisticky popsat
ničivou sílu ohně. Mezi oblíbené
hasičské filmy posledních let patří
i Okrsek 49. Filmová distribuce
charakterizuje tento snímek takto:
Vzrušující a působivý film vypráví
příběh baltimorského požárníka
Jacka Morrisona (Joaquin Phoenix), který se stává z nezkušeného
nováčka ostříleným bojovníkem
s ohněm. Při namáhavé a riskantní
práci, kvůli níž i přes veškerou snahu nezřídka zanedbává manželku
a děti, často spoléhá na podporu
svého rádce a šéfa Mikea Kennedyho (John Travolta) a svou druhou
rodinu – ostatní požárníky, které
drží pohromadě téměř bratrské
pouto. Když se ale ocitne uvězněn
uprostřed nejhrozivějšího požáru
své kariéry, jeho život a věci, které
v něm považuje za podstatné –
rodina, důstojnost, odvaha – se
náhle stávají ještě důležitějšími
než kdykoliv předtím. Zatímco se
jeho kamarádi z hasičské jednotky
snaží udělat vše pro jeho záchranu,
Jackův život visí na vlásku…Tento
film se dočkal výborné divácké
odezvy. I kritika ocenila dobrý
scénář, kvalitní herecké výkony
a překvapivou absenci očekávaného nadměrného patosu. Celý film
lze chápat jako poctu hasičskému
povolání. Herec Joaquin Phoenix

strávil před natáčením filmu měsíc
na požární akademii. Poté ještě
“sloužil” u baltimorské požární jednotky, aby se jeho filmový výkon co
nejvíce blížil reálné hasičské práci.
Hasiči se aktivně účastnili i samotného natáčení filmu. Například na
scény pohřbů přijelo na 800 hasičů
s vlastní technikou. Velký zájem
mezi hasiči byl i o casting do filmu.
Dobře napsaný příběh, kvalitně
zahrané role, zručně natočený film,
působivý a zapamatovatelný – takový byl Okrsek 49. A propo, byl
to i kasovní trhák. Celosvětově za
něj diváci utratili přes 100 milionů
dolarů.
Foto: Plakát filmu (vsetu.eu)
Příště: film Roxana, 1987,
režie Fred Schepisi

Jedno z vozidel baltimorské hasičské flotily, která hrála ve snímku Okrsek 49 výraznou úlohu. Foto baltimorefirefighters.net

PRO CHVÍLE ODDECHU
„Manželství přichází (začátek tajenky) stejně jako (konec tajenky).“ (Nicolas Chamfort, francouzský spisovatel 1741–1794)

Oheň, plamen, požár…
ve slavných citátech
Dobročinná je síla ohně, když jej člověk zkrotí.
Friedrich Schiller, německý básník a filozof
(1759–1805)
Úspěšný člověk je v očích lidí oheň.
Aischylos, řecký dramatik (525–456 př. n. l.)
Spíš člověk v ústech žár a žhavý plamen snese,
než tajemství by skryl.
Gaius Titus Petronius, římský spisovatel
(27 n.l.– 66 n.l.)

Tajenka: „…PO LÁSCE … KOUŘ PO PLAMENI.“

Odloučení dá zaniknout slabým náklonnostem,
posiluje ale náklonnosti silné: tak jako vítr
sfoukne plamen svíce, ale rozdmýchá oheň.
François de La Rochefoucauld , francouzský
spisovatel (1613–1680)
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Pozvánka do Hasičského
muzea v Číhošti

PATRIOT

kvalitní zásahový oděv z materiálu NOMEX

Materiálové složení
• Nomex® STRIKE, 220 g/m2 – SOFIGUARD®
• PU Membrána SKIN LINE FR, 145 g/m2
• ARALINEX, 250 g/m2

Charakteristika
• výborné tepelně-izolační vlastnosti
• THERMO-TEX® TEST
(testováno dle EN 469:2005 - příloha C)
– popáleniny 2. / 3. stupně

střih ELITE
poutka na mikrofon vysílačky a baterku, boční kapsy
u kalhot, zesílení kolem ramen a loktů, lemování
rukávů a nohavic, tvarování zadní části kabátu
tvarovaný střih oděvu, zvýšená pohyblivost
při zásahu, vyjímatelné pružné vycpávky kolen,
vnitřní manžeta v nohavicích

www.e-hasici.cz

www.vyzbrojna.cz

DEVA F-M. s.r.o.,
Collo-louky 2140,
738 01 Frýdek-Místek,
tel./fax: +420 558 448 338/339,
deva@deva-fm.cz

www.jvpo.cz

www.perspekta.cz

Hasičské muzeum jako dlaň
najdeme v malé vesničce Číhošť na
okrese Havlíčkův Brod. Všechno
začalo tím, že mnoho let hasiči
vlastnili koňmi taženou stříkačku
z roku 1898. Uložena byla nejdříve v bývalé hasičské zbrojnici
na návsi, později ve farní stodole
a nakonec v garáži nové zbrojnice. „Na úžasný exponát hasičské
historie jsme se už nemohli dívat,
v jakém je stavu a tak jsme před
šesti lety rozhodli, že jí zrenovujeme,“ vzpomínal starosta sboru
Jiří Cihlář. “Hlavním motorem
a impulsem byly blížící se oslavy
120 let založení sboru, kde jsme jí
chtěli představit,“ podotkl.
Do práce se pustili ti nejnadšenější, Jiří a Petr Cihlářovi, David
Bareš, Jiří a Tomáš Práškovi a řada
dalších členů, kterým nebyl osud
stříkačky lhostejný. „Byla to neuvěřitelně náročná práce, museli
jsme vyčistit a vyrobit několik dílů,
rozebírali jsme jí do nejmenšího
šroubku, znovu sestavili, natřeli,“
upřesnil. Další opravenou stříkačkou byla motorová od firmy
Mára. Ta sloužila ve sboru desítky
let. Historické techniky pomalu
přibývalo a hasiči si uvědomovali,
že jí musejí uložit na důstojném
místě. Napadlo je, že by mohlas být
využita stará chátrající zbrojnice na

návsi. Od nápadu byl jen krůček
k realizaci.
Hasiči se pustili do oprav. Nebyl
pro ně problém dovézt si vlastní stavební materiál, technikou
a pracemi pomohli někteří zdejší
podnikatelé a řemeslníci. Den ze
dne se měnil vzhled budoucího
muzea, zazářila nová střecha, fasáda, podlahy a vrata, vymalovány
byly stěny, přibyly vitríny. Jižní
stěnu změnili na velkou prosklenou vitrínu, do které budou moci

www.probo-nb.cz

www.deva-fm.cz

kolemjdoucí nahlédnout. Hasiči
trpělivě oslovovali obyvatele Číhoště a okolních obcí a společně našli
staré uniformy, vlaječky, fotografie, medaile. Chyběl ještě patron
hasičů svatý Florián. Z lipového
dřev jej ochotně vyrobil Jaroslav
Urban z Ledče nad Sázavou. Jedinečný vzhled interiéru doplnil
hasičský prapor.
St říkačky byly předvedeny
a bylo jim požehnáno pětadvacátý
květnový den roku 2012 v místě
památníku geografického středu
Čech. Po slavnostním ceremoniálu
následoval průvod obcí za velkého
zájmu veřejnosti , na hřišti proběhly ukázky schopnosti historické
techniky. Hasičské muzeum se
dočkalo slavnostního otevření
v září téhož roku.
Muzeum je stále pečlivě udržované a každoročně se dočká velkého počtu návštěvníků. Ti v malé
vísce Číhošť navštěvují kostel
Nanebevzetí Panny Marie, který
je znám „číhošťským zázrakem“
a působením faráře Josefa Toufara.
Lidé se na návsi zastaví u malého
hasičského muzea, za vesničkou
pak v místě značícím střed Čech.
Věra Nutilová
FOTO: muzeum Číhošť
– foto autorka

Požární vlaky

K historickým reminiscencím se v našich
zeměpisných šířkách již počítají požární
vlaky. Na železnici v Československu 50. let
20. století jich vzniklo několik. Dle směrnic
se jednalo o vlak s čerpadlovým soustrojím,
zásobou hasiv, sadou požární technické
výzbroje pro plnění úkolů JPO a tažený
lokomotivou jiné než parní trakce. Dnes se
s již historickým požárním vlakem setkáte na
území ČR a SR velmi sporadicky. Vypravuje
se při nejrůznějších nostalgických jízdách
parní trakce a posádku tvoří zaměstnanci
dep, ke kterým je na posilu přiděleno několik
dobrovolných hasičů. Foto youtube

více informací na

www.vezeko.cz

PŘESTAVBA SKŘÍNĚ PS 12 na podvozek VEZEKO
Cena podvozku pod PPS 25

650,- Kč bez DPH / 31 037,- Kč vč. DPH
500,- Kč bez DPH / 15 125,- Kč vč. DPH

Výškově stavitelná oj - příplatek 12

MOŽNOST MONTÁŽE STAVITELNÉ OJE S VÝMĚNNÝM PŘIPOJENÍM NA KLOUB ISO 50 NEBO OKO ISO 40 S

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

Vzdělávací středisko Ivana Kubičková – T. E. P. nabízí v Praze kurzy v oblasti PO, BOZP a ekologie.
Bližší informace tel. 603 441 171 nebo www.tep-kubickova.cz.

