Soudný den pro Lisabon

Maltští hasiči sv.Jana
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Gratulace
do Višnové!

Duben přinesl na území republiky množství lesních požárů. Některým z těchto zásahů se věnujeme na straně 2. Foto mf.

Na návštěvě v Ústřední hasičské škole
v Bílých Poličanech

Rekordy v hale
Na XXXIII. ročníku Jablonecké
haly, halové soutěže mužů a žen
v běhu na 100 metrů s překážkami,
byla v kategorii mužů i žen pokořena hodnota národního halového
rekordu. Na start se postavilo 25
závodníků v kategorii muži HZS,
116 závodníků v kategorii muži
SDH a 141 závodnic v ženské kategorii. Daniel Klvaňa (SDH Oznice)
v obou svých pokusech předvedl
skvělý výkon. Prvním pokusem
posunul rekord na hodnotu 15,00
s a druhým pokusem svůj čas ještě
vylepšil na 14,81 s. Také královna
požárního sportu Šárka Jiroušová
(SDH Poniklá) zvládla svůj pokus
v národním rekordu – 15,92 s.

Tradice Ústřední hasičské školy v Bílých Poličanech sahají do 50. let 20. století.

Bílé Poličany jsou malou obcí
ležící nedaleko Dvora Králové nad
Labem ve Východních Čechách.
Celá historie Bílých Poličan je
spjata s tamním zámkem, jehož
finální podoba vznikla v polovině
19. století, kdy byla barokní stavba
obnovena jako dvouposchoďová,
s kulatou věží – bez dalších slohových znaků. Zmínkou o požáru

se rychle („oslím můstkem“ – laskavý čtenář promine) dostáváme
k tématu našeho článku: Ústřední
hasičské škole. Konstatujme ještě,
že v roce 1954 přebírá zdejší objekty ministerstvo vnitra a zakládá
zde požární učiliště, a věnujme se
současnosti. „Ročně projde školou 1 200 až 1 400 frekventantů.
Škola poskytuje pestré spektrum

Rubriku Naši lidé:
Ing. Jan Karger
... najdete na straně 4

kurzů pro dobrovolné hasiče obcí
a podniků – od základního kurzu
hasiče po specializovaná školení
zaměřená na techniku vyprošťování, obsluhu dýchacích přístrojů
či motorových pil“, říká mi v úvodu
Ing. Martin Čížek, který ve škole
působí jako ředitel od roku 2011.
Již na první pohled je zřejmé, že
velkou výhodou školy je její velké
prostorové zázemí i ubytovací infrastruktura. Najdete zde též malý
polygon, kde lze trénovat zásahy
hasičů v zakouřeném prostředí
uzavřených prostor. Nechybí ani
vozový park – od již historických
automobilů až po ty novější. Škole
se rovněž daří zlepšovat technické
a materiální podmínky pro výuku. Příkladem je novotou vonící
interaktivní tabule Škola si rovněž
buduje i zahraniční kontakty na
Slovensku i v geograficky blízkém
Polsku. „Samozřejmě, že máme
svoje ambice a rozvojové vize. Rád
bych navýšil počet frekventantů,
kteří za jeden rok školou projdou,
na 2 500 osob. Jako nosný program
se jeví zejména posílení základního kurzu hasiče,“ vysvětluje

I hasičská škola je pořád škola... Kdo ví odpověď, přihlásí se.

ředitel Čížek. Vzhledem k tomu,
že je škola určena pro vzdělávání
dobrovolných hasičů, je věkové
rozpětí jejich studentů opravdu
široké – od 17 až do 60 let. Ani
ženy ve školních lavicích samozřejmě nechybí, a mnohdy mohou
být i lepšími studentkami, než
muži. Hasičské vzdělávání však
musí jít „ruku v ruce“ s hledáním
optimálních finančních zdrojů na
edukativní aktivity. „Je určitě škoda, že není například na vzdělávání
pamatováno jako součást dotací na
novou hasičskou techniku. Stačilo
by půl procenta z dotace vyčlenit
na vzdělávání a byl by to důvod
k trvalé radosti všech, kteří se na
vzdělávání dobrovolných hasičů

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

Spolupracujícím subjektem pro
SH ČMS je Asociace velitelů HZS
podniků, z.s. Ve smyslu zákona
se jedná o spolek (dříve občanské sdružení), který se zabývá
problematikou požární ochrany
v průmyslových i neprůmyslových
podnicích, pracovními a sociálními podmínkami zaměstnanců
HZSP, vzděláváním zaměstnanců
HZSP a publikační činností. Založena byla v roce 2001 a jejími
členy se mohou stát velitelé a jejich zástupci kteréhokoli HZSP
a SDHP na území ČR a ostatní
zaměstnanci těchto HZSP a SDHP.
Posláním a cílem AVHZSP je
studovat a analyzovat pracovní
a sociální podmínky zaměstnanců
HZSP a SDHP a zpracovávat podklady k jejich zlepšování. Podílet
se na připomínkování a tvorbě
legislativních předpisů vztahujících
se k HZSP a SDHP. Hájit a prosazovat oprávněné zájmy HZSP
a SDHP a jejich zaměstnanců s cílem dosažení jejich srovnatelnosti
s HZS ČR. Napomáhat zvýšení
vzdělanosti zaměstnanců HZSP
a SDHP. Podporovat publikační
činnost v oblasti požární ochrany,
bezpečnosti průmyslu a bezpečnosti
práce. Spolupracovat s tuzemskými, mezinárodními a zahraničními
sdruženími shodného či obdobného
charakteru, jako je AVHZSP. Rozšiřovat vědeckotechnické poznatky
a praktické zkušenosti z oblasti
požární ochrany a záchranářských
služeb. Vytvářet ekonomickou
základnu pro naplnění výše uvedených poslání, zejména formou
členských příspěvků, sponzorských
příspěvků, darů a vlastní činností.
webovou prezentaci Asociace najdete na adrese www.avhzsp.cz

Duben je měsícem, kdy budou
slavit svůj vznik dobrovolní hasiči
z obce Višňové u Znojma. Vznik
sboru dobrovolných hasičů ve Višňovém je datován dnem 25. dubna
1897. Na jeho činnosti se v té době
podílelo 32 členů. Jako základní
vybavení byla zakoupena ruční
stříkačka, hadice, žebříky, sekyry,
háky, lezecké pásy a trubky. Každý
aktivní člen potom obdržel přilbu,
oblek, a čamaru. V letech 18971922 zasahovali višňovští hasiči
i přes skromné vybavení úspěšně
u 14 požárů nejen ve Višňovém,
Křepicích, Horních Dunajovicích,
ale také v Trstěnicích, Skalici,
Morašicích a Medlicích. Nebyla
to však pouze činnost hasičská,
kterou žil sbor. V kronice se můžeme dočíst o pořádání mnohých
kulturních a sportovních akcí.
veškeré vydělané peníze sloužily
k zakoupení dalšího vybavení. Od
roku 1922 jsou zápisy v kronice
obsáhlejší. Můžeme se zde dočíst
o skutečně pestré činnosti sboru.
Hasiči nejsou pouze organizací
k potíraní ohně, ale přispívají
také ke kulturnímu životu obce…
Hasičské noviny se připojují ke
gratulantům! Zdroj: web SDH

podílejí,“ podotýká s úsměvem na
závěr Martin Čížek.
Text a foto Mirek Brát, info na
webu: www.uhsbp.cz

Ing. Martin Čížek u moderní jednotky vozové flotily pod vlajkou poličanské školy.

Mladí
železní hasiči
... závodí na straně 6
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Události

131 požárů během jednoho dne

Výběr požárů za uplynulé období ukazuje, že si „červený kohout“
obul pohorky a vyrazil do přírody.
A to je prosím stále duben! Faktem je, že již od počátku 90. let
minulého století se množí lesní
požáry v celé Evropě. Krajina se
stává zranitelnější a suché počasí
je spojencem ohně, k jehož iniciaci
stačí i banální nedbalost. Nejde
jen o samotný hasičský zásah,
který bývá v lesním terénu vždy
složitý. Větší lesní požár totiž může
v krajině vytvořit polopoušť. Žár
požáru promění svrchní části půdy
na krustu, zničí minerály a dále
sníží schopnost půdy udržet vodu.
Tím se stane tato lokalita ještě
zranitelnější pro příští požár. Lesní
požár najdete i na titulní straně
tohoto čísla Hasičských novin,
dramatickému ztvárnění lesního
požáru se věnuje i naše filmová
rubrika s hasičskými filmy. Je to
naše připomínka toho, že i zranitelnost naší země vůči lesním

požárům značně vzrostla. Velkým
problémem je stále lidská nedbalost
a neopatrnost. I velký požár začíná
malou chybou: odhozením nedopalku cigarety, vypalováním trávy,
rozděláním táboráku či odpálením
zábavné pyrotechniky. Nejčastější příčinou požárů v přírodním
prostředí je člověk sám. Když se
k tomu přidají klimatické faktory
dlouhotrvajícího sucha včetně
nestálého větrného počasí, lze predikovat, že společnost čekají stále
složitější a těžší zkoušky, navzdory
naší technologické vyspělosti. Boj
s lesními požáry má vítězné řešení
nejen posílením hasičské techniky,
ale i systémovými opatřeními,
které v krajině zamezí erozi a posílí
její schopnost udržet v půdě vodu:
schodovité svahy, keřové a stromové pásy i remízky. Jinak nezbývá
než čekat na vodu, kterou k požáru
dopraví (po zemi či vzduchem) hasiči. Ale to už je pozdě, to už Hoří!
redakce

Z Jehly stoupal hustý kouř…
Na linku tísňového volání, bylo
oznámeno, že z kopce Jehla nad
Českou Kamenicí na Děčínsku stoupá hustý kouř. Hasiči průzkumem

zjistili, že hoří les na ploše 100 ×
200 m. Nárazový vítr plameny hnal
do kopců. Byl vyhlášen 2. stupeň
požárního poplachu. Likvidace požáru se zúčastnilo sedm hasičských
jednotek včetně posil z Libereckého
kraje. Zásah trval téměř tři hodiny,
kdy bylo potřeba jednotlivá ohniska
prolít vodou, aby požár znovu nevznikl. Příčinou vzniku požáru byla
manipulace s otevřeným ohněm.
Foto: Miroslav Svoboda HZS ÚK

Počty požárů v přírodním prostředí, které hasiči likvidují, stále
narůstají. Například během 3. dubna 2019 vyjížděli k 131 požárům,
z toho jich 73 bylo právě v přírodním prostředí Za většinou z nich
stojí lidská nedbalost při pálení
biologického odpadu, lesního nebo
travního porostu v kombinaci se silnějším větrem. Ten totiž velmi snadno rozfouká i ohniště, které jsme již
považovali za vyhaslé. Takový oheň
může „doputovat“ na vzdálenost
desítek metrů a objevit se i po několika dnech. Jsou známé případy,
např. vzplanutí lesa po dvou týdnech
ve vzdálenosti až sedmdesáti metrů
od původního místa pálení. Pravidla
pro pálení biologického materiálu:
Velikost hromady klestí je nutno
volit tak, aby shořela v době, kdy je
na místě přítomen dozor. Při náhlém

VE ZKRATCE
Hořící les na Plzeňsku
Mezi Čímicemi a Podmokly na
Plzeňsku hasiči likvidovali lesní
požár. Na místě zasahovalo pět
dobrovolných a tři profesionální
jednotky. Pravděpodobnou příčinou je nedbalostní, či úmyslné
jednání. Požár byl beze škody.
HZS Plzeňského kraje
Požár lesní hrabanky
Profesionální hasiči ze stanice
Dačice spolupracovali s jednotkami SDH obcí Staré Hobzí, Dačice
a Budíškovice, když u obce Dobrohošť likvidovali požár lesní hrabanky. Požár zasáhnul plochu o rozměrech přibližně 100 × 100 metrů.
Hasiči zabránili dalšímu šíření až
po hodině a půl hasebních prací.
Úplnou likvidaci požáru velitel
zásahu nahlásil v 20:13 hodin. Poté
tři jednotky zásah ukončily a odjely
na své základny, dobrovolná dačická
jednotka požářiště monitorovala po
celou noc. Požárem nevznikla žádná
škoda. HZS Jihočeského kraje

zhoršení počasí nebo silném větru
je pálení nutné ihned přerušit a oheň
uhasit. Místo pro pálení se izoluje
pruhem širokým nejméně 1 m, kde
budou odstraněny hořlavé materiály
až na minerální půdu (zeminu).
Místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních
látek. Místo pálení lze opustit až
po úplném uhašení ohně. Po dobu
5 dnů nebo do vydatného deště je
nutno místo pálení pravidelně kontrolovat. Příjezdové cesty vedoucí
k místům spalování nesmí být zataraseny. Spalovat klest lze pouze
v bezpečné vzdálenosti od obytných
nebo hospodářských objektů. Osoba
mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18
let, která je spalováním pověřena.
Pokud lidé nedodrží bezpečnostní
pravidla a způsobí požár, může

V pátek 5. dubna krátce po třinácté hodině zpozorovali pracovníci sušárny ve firmě na výrobu pelet
a sušení pilin v Březnici na Příbramsku požár izolace ve filtrech
v hale o půdorysu 30x20 metrů.
Operační středisko středočeských
hasičů vyslalo k události profesionální jednotku ze stanice Příbram

požáru. Jednotky, které měly na
starost dohlídku, se vrátily zpět
na své základny a místo události
bylo předáno majiteli. Příčinou
vzniku požáru bylo rozhoření ohniště s následným šířením. Škoda
byla předběžně odhadnuta na 500
tisíc korun a uchráněné hodnoty
byly vyčísleny na 10 milionů
korun. Zasahující jednotky: HZS
kraje: Slavičín, Uherské Hradiště, Zlín, Uherský BrodJednotky
SDH obcí: Bojkovice, Divnice,
Hostětín, Hrádek na Vlárské dráze, Kunovice, Luhačovice, Pitín,
Rokytnice, Rudimov, Slavičín,
Šanov, Šumice, Újezd, Vlčnov,
Velký Ořechov, Záhorovice.
litrů vody a je určena mimo jiné
k zásahu v těžkém lesním terénu.
Místo události bylo rozděleno na
dva úseky a hasební voda byla

dovážena kyvadlově cisternami
z blízkých obcí. K rátce před
čtvrtou hodinou ranní 4. dubna
byla ohlášena celková likvidace

no zcela a to hned třemi zákony.
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí, MV-generální
ředitelství HZS ČR
Zdroj foto: HZS

Zásah v sušičce pilin

Požár lesního porostu na Uherskohradišťsku
Celkem 20 jednotek hasičů
zasahovalo u obce Pitín na Uherskohradišťsku u požáru lesa. Požár zasáhl 3. dubna travní porost
a mladý smrkový les a díky silnému
větru se šířil dál. Hasiči se snažili
lokalizovat požár tak, aby se nerozšířil dál na vzrostlé stromy, nacházející se v těsné blízkosti požáru.
Členitý terén a silný vítr zásah
velmi komplikoval. Na místo byl
povolán i vrtulník Letecké služby
Policie ČR, který pomocí bambi
vaku prováděl shozy hasební vody
do místa požáru. Velitel zásahu si
na místo povolal letadlo Letecké
hasičské služby. Možnost vzletu
letadla však komplikoval silný vítr.
Na základě požadavku k události
dorazila také speciální zodolněná
stříkačka CZS 40 (viz fotografie) ze Záchranného útvaru HZS
ČR Hlučín, která uveze až 12 000

jim být dle zákona č.133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, uložena pokuta
až 25 000 korun. Plošné vypalování
trávy je v České republice zakázá-

Dle textového zdroje:
por. Mgr. Lucie Javoříková,
kpt. Ing. Pavel Řezníček,
Foto HZS

a dobrovolné jednotky obcí Chrást,
Rožmitál pod Třemšínem a Březnice. Po příjezdu na místo jednotky
potvrdily, že jde o požár v technologii sušárny. Na zdolání plamenů
hasiči nasadili jeden vysokotlaký
proud uvnitř budovy a dále jeden
C proud z vnější části objektu.
Z důvodu prohořívání izolace

bylo nezbytné rozebrat konstrukci
a dohasit všechna ohniska. Před
půl čtvrtou byla nahlášena lokalizace, požár se už nešířil a hasiči
vyhledávali další skrytá ohniska,
aby nedošlo k opětnému vznícení
filtrace a k ještě větším škodám.
Kolem čtvrté hodiny velitel zásahu oznámil, že požár byl zcela
zlikvidován. Z důvodu zachování
akceschopnosti v Příbrami byla
na zálohu na svou vlastní zbrojnici
povolána dobrovolná jednotka
Příbram – Březové Hory. Okolo
páté hodiny se všechny jednotky
vrátily na své základny. Škoda byla
odhadnuta majitelem na jeden milion korun. Včasným zásahem hasiči
uchránili majetek za 80 milionů.
Příčinou vzniku požáru bylo podle
hasičského vyšetřovatele vznícení
pilin v sušičce.
por. Bc. Tereza Fliegerová,
tisková mluvčí
HZS Středočeského kraje

Příčinou milionových škod
byla hořící svíčka
Pražští hasiči z centrální a holešovické stanice vyjeli k požáru bytu
v ulici U milosrdných. Dle oznámení na tísňovou linku 112 se v bytě
v době požáru již nikdo nenacházel.
Po 5 minutách dorazila na místo
první jednotka, která zjistila, že se
jedná o požár pohovky. Na likvidaci
hasiči použili 1 C proud v dýchací
technice, nasadili přetlakovou
ventilaci a provedli kontrolu bytu
nad požárem, která byla negativní.
Z objektu bylo zachráněno celkem
12 osob, z toho byly dvě děti, na místě hasiči spolupracovali s Policií ČR
a preventivně přivolanou ZZS HMP.
Předběžná škoda na vybavení bytu
byla odhadnuta na 3 mil. Kč a příčinou byla nedbalost při manipulaci
s otevřeným ohněm.
HZS hl.m.Prahy
Foto: Jan Kostík

Vítr rozfoukal zbytky po pálení po těžbě dřeva
Požár lesního porostu u Nového
Města nad Metují (Krčín) byl na
krajské operační středisko hasičů nahlášen ve 13:54 hodin dne
4. dubna. Způsobil škodu 100 tisíc
korun. Hasičům se podařilo uchránit hodnoty ve výši půl milionu korun. Plameny likvidovalo celkem
sedm jednotek hasičů. Oheň se
nakonec rozšířil na plochu asi 1,5
ha. V lesním porostu začalo hořet
poté, co vítr rozfoukal zbytky
po pálení po těžbě dřeva. Hasiči
museli lesní půdu důkladně prolít.
Aby měli dostatek hasební látky,
byla zavedena kyvadlová doprava

vody z Dobrušky. Ještě po čtyřech
hodinách od nahlášení události
jednotky stále dohašovaly poslední ohniska, likvidace požáru byla
ohlášena těsně před 19. hodinou.
Na místě byli profesionální hasiči
z Dobrušky a Náchoda a JSDH
Vel ká Jesenice, Bohuslavice,
Opočno, Dobruška, Nové Město
nad Metují.

Martina Götzová, tisková
mluvčí HZS Královéhradeckého kraje, foto HZS
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Soudný den pro Lisabon
– po zemětřesení a tsunami přišel ničivý požár
„Byť leccos člověk prozkoumá, sám
sebe neprobádal a nikdy neví, odkud
jde a kam. Bědnými atomy jsme,
ztopenými v blátě…“
Voltaire: báseň inspirovaná katastrofou v Lisabonu v roce 1775

Pohled do minulosti
Katastrofa je definována jako
náhlý a násilný převrat, kterým se
mění tvářnost krajiny, celých ekosystémů i lidských sídel. Ozvěny
současných katastrof se k nám díky
moderním informačním technologiím dostávají po datových linkách
nikoli rychlostí zvuku (jak by se na
ozvěnu slušelo), ale rychlostí světla. A co katastrofy, které se udály
dříve? Nemáme už možnost dostat
k mikrofonu nebo před kameru
očité svědky. Krajina již většinou
dokázala po takové události zacelit
a zhojit rány. Jizvy v lidské duši
už dávno překryly další generace
s jejich novými každodenními
starostmi. Mohou nám něco takové dávné události poradit, mohou
nás něčemu novému naučit, lze se
z nich poučit? Možná ano. Příkladem je událost, která se odehrála
v Evropě 18. století. Varovné je
na ní, že stále nedokážeme popsat
její přesnou příčinu, identifikovat
„geologický spouštěč“, který celý
kataklyzmatický jev odstartoval.
Poučné je na ní způsob, s jakým se
lidé snažili vypořádat se s důsledky řádění hned tří destruktivních
přírodních živlů. Obrovský požár je
v tomto případě následkem řádění
přírodní katastrofy na ploše velkého města. Je druhotnou infekcí
napadající oslabenou a poničenou
infrastrukturu lidského sídla, je-

hož instinktivní i uměle budovaná
obranyschopnost je zásadně snížena. Pojďme společně nalistovat
správnou stránku historické kroniky, v konkrétním čase a místě…

Zkáza města
Byla to jedna z nejničivějších katastrof v lidské historii. Zahynulo
při ní odhadem 60 000 lidí. Jejím
děsivým jevištěm bylo portugalské
hlavní město Lisabon. Vše začalo
1.listopadu 1775 před desátou hodinou ranní. Byl to sváteční den.
Ulice i kostely se začínaly již od
brzkého rána plnit lidmi, byl totiž
Svátek všech svatých. Bůh se však
díval tento den rozhodně jinam,
než na svátečně oděný Lisabon, ve
kterém v té době žilo čtvrt milionu
lidí. Bylo to prosperující město
zdobené pomyslnými korouhvemi
z úspěšných objevitelských plaveb,
sídlo ochraňující bohatství ve zlatě
i v četných uměleckých dílech.
Černí jezdci jménem Zemětřesení,
Tsunami a Požár již čekali před
městskými branami. Nejprve se začala chvět země. Podle současných
propočtů čelil Lisabon onoho dne
zemětřesení 9 stupně Richterovy
stupnice. Kostely, domy, paláce,
celé ulice a čtvrti se měnily v hromadu sutin. Přicházely další a další
otřesy. Domy se pohybovaly jako
pijáci na vratkých nohou. To bylo
však pouze první dějství tragé-

Zemětřesení, tsunami a požár - soudný den pro Lisabon na historickém vyobrazení.

Hrabě de Oeiras se ukázal být schopným krizovým manažerem.

Požár Lisabonu trval 5 dlouhých dnů.

Vlna tsunami proniká na lisabonské náměstí Terreiro do Paco.

die. Zemětřesení totiž iniciovalo
obrovskou vlnu tsunami, která již
brzy udeří na město. Dlažba ulic se
náhle ocitá v šestimetrové hloubce.
Voda promíchaná se sutinami se
valí městem jako smrtonosný válec
drtící vše živé. Poslední dějstvím
zkázy je propuknutí obřího požáru,
který trvá celých pět dní. Vzhledem
k mohutnosti požáru je docela dobře možné, že Lisabon čelil takzvané
ohnivé bouři, pro kterou jsou charakteristické silný pohyb vzdušné
masy, vysoká teplota a rychlé šíření
ohně včetně rizika samovznícení
hořlavých materiálů v nejbližším
okolí. Tři dějství zkázy zničí 85%
městských budov.

„Deus ex machina“
Po zdolání požáru čekalo město
na další projevy postkatastrofické reality způsobené rozpadem
městské infrastruktury, oslabením
zákonné moci, zhoršením hygienických podmínek, zásobovacími
a dalšími problémy. V této zoufalé
situaci se objevil osudový pozitivní
zásah známý z antické tragédie.
Když se na jevišti starověkého
divadla situace zkomplikovala
natolik, že nebylo vidět žádné
východisko, snesla se za pomoci
mechanického kladkostroje na
jeviště božská postava, která už
dokázala najít vhodné řešení. Tento
prvek, který přešel i do slovníku
moderního člověka, se objevil ve
zmučeném Lisabonu. Nebyl to však
žádný olympský bůh, ani ho do ulic

nespustil důmyslný mechanismus.
Byl to muž z masa a kostí a svoji
moc opíral o autoritu ministerského předsedy, řečeno zjednodušující
formou. Jmenoval se Sebastian
Jose de Carvalho e Melo, hrabě
de Oeiras. Zničený Lisabon v něm
získal schopného krizového manažera, který se efektivními příkazy
zasloužil o likvidaci již zmíněného
obrovského požáru. Nyní se chopil
nesnadného úkolu proměnit trosky
opět ve funkční město. Nedbal protestů církve a dal naložit všechna
mrtvá těla na lodě a čluny, které
byly následně potopeny na volném
moři. Tím omezil vznik epidemií.
Rovněž zabránil rabování a stanovil trest smrti pro ty, kteří využijí
situace k obohacení. V dalších
měsících a letech se zasloužil
i o stavební obnovu zničených
částí, která již počítala s možností
zemětřesení. Nejprve byly vytvořeny malé modely budov. Testem pro
odolnost modelů proti záchvěvům
země byla pak vojenská jednotka
pochodující v jejich blízkosti.
Hrabě de Oeiras však řešil i širší
společenské otřesy, které vyvolala
či uspíšila katastrofa. Situaci využil i pro likvidaci svých politických
odpůrců a nedlouho po událostech
provedl menší státní převrat. Jeho
poslední jmenovanou aktivitu
nechme na hodnocení historikům.
Jisté však je, že jeho činnost během
katastrofy v Lisabonu i těsně po ní
ukázala, jak je důležité, aby celá
společnost i komunita velkého
města čelila přírodní katastrofě

racionálním přístupem, obnovením
pořádku a moci zákona.

Filozofie katastrof
Pravdou je, že polovina 18.
století byla v Evropě dobou přející
osvícenství, které bojovalo s náboženskými předsudky. Představa,
že Lisabon stihl Boží trest za jeho
hříchy, ovšem stále převládala.
Jistě tomu napomohl fakt, že se
katastrofa udála na již zmiňovaný
Svátek všech svatých. Ostatně, ani
myslitelé orientovaní na racionální
vysvětlování přírodních jevů, si
se zkázou Lisabonu v roce 1775
nevěděli rady. I takový titán ducha,
jakým byl nepochybně francouzský spisovatel, filosof a básník
Voltaire, píše pod dojmem tragédie
verše plné osudového nihilismu.
Zemětřesení v Lisabonu L.P.1775
však donutilo lidstvo položit základy nového vědního oboru - seismologie. Bohužel, předpovídání
zemětřesení je, i v naší technologické současnosti, stále nejisté.
Na mořích a oceánech se snaží
speciální detekční bóje, s větší či
menší mírou úspěšnosti, varovat
před následnou vlnou tsunami.
S požáry nám to jde o poznání
lépe. Hlavní je však nevzdat se
a tváří v tvář ničivým přírodním
silám nerezignovat a již v troskách
hledat následnou obnovu. Možná
jsme bědnými atomy ztopenými
v blátě, jak psal Voltaire. Třeba je
to ta správná filozofie k pochopení
katastrof. Jenomže bláto vyschne,

Klášter Convento do Carmo je trvalým mementem tragických událostí v roce 1775.

Voda pronikla 500 až 1000 metrů
do městské zástavby.

voda nakonec ustoupí a i ten nejničivější požár jednou ztratí na
síle. Současný, do krásy rozkvetlý
Lisabon, je toho důkazem, byť je
v jeho kronice zapsán 1. listopad
1775 písmem nejčernějším. Jednu
z památek na zemětřesení, tsunami
a požár před dvěma sty čtyřiceti
čtyřmi lety však v portugalské
metropoli stále najdeme. Jedná se
o Convento do Carmo, karmelitánský klášter, který byl založen
již ve 14. století. Klášter včetně
kostela byl při katastrofě zničen.
Původně zamýšlená obnova byla
pozastavena a nakonec bylo od
rekonstrukce zcela upuštěno. Pilíře
a oblouky chrámových lodí jsou
trvalým mementem na ničivou sílu
živlů i odvahu člověka následkům
takové síly a destrukce čelit.
Připravil Mirek Brát
Zdroj obrázků:
lisbonee-idee.pt,
presseportal.de, voice.eu,
publico.pt, via flickr, via wiki

Detekční bóje schopná odhalit
na volném moři vlnu tsunami.
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Když je horko i na cvičišti…
Výcvikový polygon pro simulaci
složitých variant zásahů, zejména
těch v nebezpečném průmyslovém
prostředí s velmi vysokými teplotami za masivního použití dýchací
techniky a ochranných obleků, byl
otevřen v Rychnově nad Kněžnou.
Výcvikové zařízení je rozděleno
do několika částí. V první je tělocvična, ve které si hasiči mohou
před vstupem do polygonu spočítat
osobní spotřebu vzduchu za použití dýchací techniky při vysokém
zatížení. To zkouší příslušníci na
nekonečném žebříku, při zvedání
závaží, tzv. kladiva nebo na pá-

sovém běžeckém trenažeru (viz.
fotografie).. Veškeré vybavení je
extrémně robustní, aby bylo možné
stroje používat v plné výstroji a výzbroji hasičů. Další částí polygonu
je imitace cisterny, ve které budou
hasiči trénovat pohyb v neznámém
průmyslovém prostředí. Dále se
zde nachází napodobenina bytu
pro simulaci požáru v obytném
prostoru. V této části, je možné
nacvičovat vstupy do obydlí, vyhledávání osob, popřípadě záchranu
osob z hořícího bytu. Poslední
částí je klecový polygon s mnoha
překážkami a žárovou komorou.

Jak v bytové, tak i klecové části se
hasiči pohybují za podmínek, které
jsou velmi reálné. V zařízení je
možné nasimulovat různé situace
a hasiči tak prochází potmě, v silně

– Pryžové povrchy pro hasičský sport
– Povrchy na hasičské překážky

obchod@regutec.com

www.REGUTEC.com

zakouřeném prostředí a dokonce
je možné ztížit cestu různými záblesky a zvukovými efekty, např.
křikem zachraňovaných a zraněných lidí. „Díky novému polygonu
zkvalitníme výcvik a připravenost
hasičů organizovaných ve všech
typech jednotek požární ochrany.
Budou se zde tak zdokonalovat nejen profesionální, ale i dobrovolní
hasiči,“ řekl ředitel Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje brig. gen. František Mencl.
Zdroj foto: HZS ČR

Starostky
sdružení
v Plzni
Starostky okresních a krajských sdružení SH ČMS si daly
dostaveníčko v Plzni. Účelem bylo
nejen setkání, ale zejména výměna
zkušeností a proškolení z předpisů
SH ČMS.
Školení se ujaly lektorky Dagmar Hladíková a Tereza Švejdová,
které v odborném semináři zaměřeném na výklad zákona o ochraně
osobních údajů GDPR, vnitřní
předpisy sdružení, a odpovídaly
na mnohé otázky týkající se chodu
a činnosti kanceláří KSH a OSH.
„Vzájemně jsme si předaly nejednu
cennou zkušenost ze své práce
v jednotlivých okresech a krajích,
což do budoucna přispěje ke zkvalitnění činnosti pro členy sborů
dobrovolných hasičů ve všech
oblastech,“ uvedla Alena Foldová, starostka z OSH Plzeň-sever.
Pozitivně hodnotily setkání rovněž
krajské starostky Zdeňka Jandová
a Renata Šimíková a starostky
OSH Viera Nejedlá, Renata Špidlíková, Jaroslava Boukalová, Dana
Vilímková, Pavlína Eksteinová
a Eva Steinerová.
Starostky ve volném čase navštívily pivovar Purkmistr v Čern icích, absolvovaly lá zeňské
procedury a ochutnaly výbornou
místní kuchyni. Navštívily valnou hromadu ok rsku Nýřany,
který sdružuje 11 sborů dobrovolných hasičů. Zajímaly se o práci
okresku a jednotlivých sborů,
zejména práci s mládeží, aktivity
v požárním sportu a akce, které
pořádají pro obyvatele obcí a členy
SDH. Pozdravily se a besedovaly s hosty valné hromady, mj.
okrskovým starostou Ondřejem
Melicharem a velitelem Robertem Kučerou, ředitelem ÚO HZS
v Plzni Pavlem Musilem .
Věra Nutilová

NAŠI LIDÉ

Ing. Jan Karger
– ředitel Ústřední hasičské školy Jánské Koupele
a vedoucí Ústřední odborné rady vzdělávání
Narodil se 6.5.1950 v obci Červenka v Olomouckém okrese ,
kde prožil i své dětství. Má sestru
a bratra. Základní školu a Střední
všeobecně vzdělávací školu navštěvoval v Litovli. V roce 1974
absolvoval Vysokou školu báňskou
– obor Technika požární ochrany
v Ostravě. Následovala základní
vojenská služba a v roce 1975 se
stal pracovníkem tehdejšího Svazu
požární ochrany. Po stáži v Ústřední hasičské škole Bílé Poličany
nastoupil v roce 1976 do školy
v Jánských Koupelích, která v té
době zahajovala svoji činnost. Zde
pracuje doposud. Celá jeho profesní
kariéra je tedy spojena s Ústřední
hasičskou školou v Jánských Koupelí. Kromě lektorské činnosti se
z pozice ředitele školy se stará
o chod toho vzdělávacího zařízení
a jeho rozvoj. Stál u zrodu a podílí
se na realizaci vzdělávacích projektů pro dobrovolné hasiče, např.
Univerzity 3. věku, Univerzity
dobrovolného hasiče, Junior Univerzity. Zúčastnil se také tvorby
řady vzdělávacích projektů pro
dobrovolné hasiče financovaných
Evropskou unií a jejich realizaci řídil jako vedoucí manažér. Aktuálně
řídí projekt ve spolupráci s Odbornou školou požární ochrany v Martině. Přispěl také ke spolupráci
s VŠB – TU Ostrava, se Střední

průmyslovou školou v Hranicích
a Střední školou techniky a služeb
v Karviné. Jedná se o školy, které
vyučují požární ochranu. Co se
týká rodinného života je vdovec,
má dceru Vendulu a velkou radost
mu dělají vnoučci Ondra a Vítek.
Členem SH ČMS je od roku 1972.
Ve dvou volebních obdobích od
roku 2005 do roku 2015 byl zvolen
do funkce náměstka starosty SH
ČMS. Od roku 2005 doposud je
vedoucím Ústřední odborné rady
vzdělávání. Jan Karger je držitelem
titulu Zasloužilý hasič a medailí
udělených HZS ČR a polskými
dobrovolnými hasiči.

Ministr kultury v Expozici požární ochrany
Ministr kultury doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. navštívil rozsáhlý
areál HZS ČR ve Zbirohu, kde si
prohlédl největší evropskou sbírku
hasičské techniky. Na ploše o rozloze 4 500 m2 mohl vidět více jak 130
exponátů historické hasičské techniky. Ministr Staněk shlédl celou
expozici od nejstarších smykových
stříkaček, přes koňské potahové
stříkačky, parní stříkačky až po
hasičský tank a letadlo na hašení
lesních požárů. Nejstarší exponáty
přitom pochází už z první poloviny
18. století.
Text a foto: Nicole Zaoralová

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

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

Pomáhají při Svatováclavských závodech
Dobrovolní hasiči na Kvíčale
mají ve sboru 23 členů a mají tradičně pestrou činnost. Organizují
nebo se podílejí na mnoha zdařilých kulturních a společenských
akcích. Koncem zimy pořádají
masopustní průvod s posezením
u dobrého občerstvení. Následuje
oblíbený „košt pálenek“, kdy rozhodčí hodnotí chuť, vůni i vzhled
a mají přetěžký úkol, určit ten
nejlepší vzorek. Koncem dubna
připraví polena, postaví hranici na
tradiční čarodějnický rej. Navíc
zajistí nejrůznější občerstvení,
postaví velký stan, navozí stoly,
židle a lavice. Když nad ránem
hranice dohoří, dají se do úklidu.
„Pro místní ženy a samozřejmě
manželky hasičů každoročně chystají oslavu svátku matek. Umělce
není nutné shánět, postačíme si
se šikovnými hudebníky z obce,
k hezké atmosféře přispívá vystou-

KRÁTCE
Záchrana dítěte
Na Cihelně nedaleko zdymadla
v Pardubicích spadlo v sobotu 6.
dubna v podvečer malé dítě do
skruže. Na místo ihned vyjeli hasiči i zdravotnická záchranná služba.
Dítě spadlo do zhruba čtyřmetrové
hloubky skruže na poli od zavlažovacího zařízení. Hasiči pomocí
dvou nastavovacích žebříků dítě
vytáhli a předali k prohlédnutí
zdravotníkům.
por. Bc. Vendula Horáková,
tisková mluvčí

pení dětí základní umělecké školy
v Úpici“, připomněl starosta sboru
Zdeněk Jiroušek. Hasiči pořádají
pro spoluobčany zájezd, vloni si
prohlédli polskou Karpacz, park
miniatur v Kowarech, podle zájmu
mohli zavítat do bazénu, prohlédnout si westernové městečko nebo
se vydat na pěší túru. Pravidelně
se účastní okrskové soutěže v požárním útoku a hasičské soutěže
„Zlatá přílba“. Jsou spolupořadatelé Svatováclavských vozatajských
hobby závodů, která je přehlídkou
koňských dvojspřeží i čtyřspřeží. Na zhruba kilometrové trati
spřežení ve dvoukolech prokazuje
své dovednosti, k nejnáročnější
překážkou je vodní příkop. Hasiči
jsou u toho, když se rozsvěcuje
vánoční strom, pro lidi je připraven
zdarma svařák, čaj a nějaká dobrota na zub. Nechybějí u návštěvy
Mikuláše a čerta v obci. Jednotce
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HASIČSKÁ KUCHAŘKA
Hasičská kuchařka
– dobré recepty a užitečné rady
Dnes servírujeme: „Burgery s avokádem a domácími houskami“
(část druhá)
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.
V minulém čísle jsme zvolili složitější recept. Z toho důvodu jsme jej
rozdělili na dva díly. Preventivní rady související s grilováním jsme
zveřejnili v první části receptu, můžeme tak spěchat přímo do kuchyně.

kategorie JPO 5 slouží hasičské
vozidlo Avia 31, požární stříkačka,
elektrocentrála a motorová pila. Od
nadace Agrofert obdrželi kalové
čerpadlo, které úspěšně zkompletovali a zprovoznili, udržují si
vzorně hasičskou zbrojnici, výstroj
a výzbroj.„Musím poděkovat čle-

nům sboru, vedení obce Batňovice
a příznivcům za dobrou spolupráci
a podporu naší práce. Vážíme si
nemalé finanční podpory obce na
vybavení jednotky a veškeré akce,“
dodal Zdeněk Jiroušek.
Věra Nutilová. FOTO: archiv
SDH Kvíčala

Trénink v konstrukcích jeřábů
V nedávné době proběhl výcvik
lezeckých družstev směny A pražských hasičů, který byl zaměřen na
pohyb a záchranu v příhradových
konstrukcích jeřábů. Lezci si vyzkoušeli více délkové postupové
jištění prvolezce, dobírání druholezce, délkové slanění, záchranu
pracovníka z lana a záchranu sebevraha z ramene jeřábu. Podmínky
výcviku byly ztíženy poměrně
silným větrem, který ve výšce 40
metrů panoval.

Burgery s avokádem a domácími houskami por. Bc. Karolíny Hanzelové
V minulém čísle novin jsme se věnovali výrobě burgerů, dnes se zaměříme na housky. Pro jejich výrobu budeme potřebovat 600 g polohrubé
mouky, 30 gramů cukru, 1 lžičku soli, 20 gramů droždí, 40 gramů másla,
340 mililitrů mléka, 2 vejce, dětskou krupičku. Z vlažného mléka, cukru
a droždí necháme vzejít kvásek, který smícháme s polohrubou moukou,
rozpuštěným máslem, solí, vejcem a zbytkem mléka Vypracujeme hladké
těsto, které necháme cca hodinu kynout. Poté z těsta vyválíme plát tlustý asi
2 cm a vykrajujeme placky (např. miskou o průměru 10 cm). Placky obalíme
v krupičce a necháme ještě 15 minut kynout. Na máslem vymaštěné pánvi
je opečeme dozlatova. Opečené placky rozkrojíme a v troubě vyhřáté na 150
stupňů Celsia je ještě asi 15 minut dopékáme. Burgry kompletujeme tak, že
vnitřní strany housek potřeme majonézovou směsí, na spodní díl housky položíme masovou placku, přidáme cibuli, plátky avokáda, Schwarzwaldské
šunky, plátek cheddaru a přiklopíme druhou polovinou housky. Poklademe
burgery na plech vyložený pečícím papírem a vložíme do trouby vyhřáté na
160 stupňů Celsia. Po cca 5 minutách se sýr rozteče – to je signál, že máme
burgery vyndat z trouby. Jen pozor, abychom nenechali troubu zapnutou
a v ní prázdný plech s pečícím papírem. Mohlo by se stát, že by větráček
v troubě papír vtáhl a ten začal hořet! Pod horní část housky vložíme na
rozteklý sýr rukolu a opět přiklopíme (pokud bychom rukolu přidali před
zapečením, byla by už zvadlá). Takto připravené burgery můžeme podávat
samotné nebo je doplnit při servírování americkými bramborami.
Dobrou chuť!
Foto: Hasičská kuchařka

Text: pprap. Vladimír Holý,
DiS lezecký instruktor HZS hl.
m. Prahy, foto Jan Kostík

Dobrovolní hasiči v zahraničí
Nakoukání k maltským „sousedům“
Buchanka
Zajímavým automobilem disponuje jednotka SDH Hřensko.
Jedná se o speciální vozidlo UAZ
2206 (lidově zvané Buchanka).
Automobil byl pořízen v rámci Programu spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Sasko 2014–2020
z projektu Práce hasičů nemá hranice.
Foto: web projektu

Na počátku
byly Velvary
Blíží se květen a tím i možnost
připomenout si vznik prvního
českého dobrovolného hasičského
sboru v historii. Ten byl založen
22. května L.P. 1864 ve Velvarech.
Za otce – zakladatele je považován
Karel Krohn, který byl v letech
1891–1901 rovněž starostou Velvar. V roce 1911 byl Karel Krohn
jmenován čestným členem hasičské
župy Povltavské.
Foto: oslavy 150 let existence
velvarského hasičského sboru
v roce 2014, zdroj avhzsp.cz

Už Jan Amos Komenský blahé paměti doporučoval cestování jako sbírání nových zkušeností a poznatků. S Hasičskými
novinami jsme procestovali mapu středoevropského hasičského dobrovolnictví. Pojďme však pomyslnou „pokličku“
trochu více zvednout a podívejme se hlouběji a dále po
zemích našeho kontinentu. Dnes nás čeká jediný ministát
patřící do EU – ostrovní Malta. I tuto zemi můžeme, v případě integrované
Evropy, klidně označit za souseda, byť s patřičnými uvozovkami.
Na Maltě mají dobrovolní hasiči
oporu v dobrovolnické organizaci
St John Rescue Corps – Záchranný sbor sv. Jana (SJRC), která
byla založena v roce 1986 s cílem
podporovat profesionální jednotky
civilní ochrany. Právě pod ně patří
i profesionální hasiči. Záchranný
sbor sv. Jana však není obdobou
dobrovolných hasičů tak, jak je
známe z České republiky. Spíše
se jedná o dobrovolnickou sekci
civilní ochrany. Členové sboru jsou
totiž školeni nejen pro zásah u požárů, ale například i pro záchranu
na moři, pátrání po pohřešovaných
osobách a pro další aktivity v širokém kontextu civilní ochrany obyvatel. Za více než 30 let existence

sboru se jeho členové podíleli na
řešení mnoha nouzových situací,
včetně zásahů u komplikovaných
požárů, jakým byl výbuch lybijského tankeru v roce 1995. S českými
dobrovolnými hasiči však mají
společnou stejnou angažovanost
v komunitním životě: organizují
sportovní a společenské akce,
vesnické hostiny i koncerty. Základnu mají maltští dobrovolníci
v historické pevnosti Fort Madalena postavené již za časů královny
Viktorie. Později byl objekt využíván jednotkami britské RAF. Nyní
je zde velitelství St John Rescue
Corps a výcviková škola.
Zdroj obrázku: sjrcmalta.org
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Mladí železní
hasiči měřili síly
Téměř šedesát mladých hasičů
ve věku od 2 do 11 let se v sobotu
23. března 2019 dopoledne pustilo
na trať prvního ročníku dětské
podoby závodu TFA – NEJSILNĚJŠÍ HASIČ PŘEŽIJE s názvem
ŽELEZNÝ MLADÝ HASIČ v Lukách nad Jihlavou, kterou vytvořili
místní dobrovolní hasiči v místní
sokolovně.
Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích, a to ročník 2014
a mladší, ročník 2013 a 2012,
ročník 2011 a 2010 a ročníky 2009
a 2008. Díky tomuto rozdělení
měly děti vetší šanci na úspěch
(soutěžily spolu děti ve věku s minimálním rozdílem).
Všichni soutěžící museli překonat 70 cm vysokou bariéru, přenést
dva kanystry s vodou, roztáhnout
2 hadice C s proudnicemi, přemístit pneumatiku, prolézt tunelem
a přesunout 13 kg vážící figurínu.
Závodili ve sportovním ustrojení, s tříkilovou zátěží na zádech
a v helmách. Všichni soutěžící tuto
trať zvládli celou ve dvou pokusech
a všichni se tedy staly ŽELEZNÝMI HASIČI.
V nejmladší kategorii zvítězila
Tereza Möhwaldová z SDH Vladislav, v kategorii 2013 a 2012 zvítězil Jakub Kovář z místního SDH
Luka nad Jihlavou, v kategorii 2011
a 2010 zvítězil Petr Nevrkla z SDH
Bedřichov a v kategorii nejstarších
ročníků 2009 a 2008 zvítězila Julie Němečková z SDH Mrákotín.
Perličkou soutěže před vyhlášením
výsledků byla výzva, vedoucí jednotlivých oddílů překonaly stejnou
trasu jako děti. Děti povzbuzovaly,
tleskaly a vedoucí tak rovněž poměřili své síly.

Soutěž organizovaná zdejším
sborem dobrovolných hasičů byla
první podobnou soutěží pro děti
do 11 let v okrese. Po úspěšné
premiéře už organizátoři myslí
na druhý ročník ŽELEZNÉHO
MLADÉHO HASIČE v Lukách
nad Jihlavou. Zimní období mladí
hasiči většinou tráví v hasičárnách,
proto takového soutěže jsou i důvodem k intenzivnějšímu tréninku
a příjemným zpestřením před začátkem nové sezóny ve venkovních
prostorách. Důležité je, že všichni
mladí hasiči si rozhýbali těla a užili
se celý závod.
Nadšení ze soutěže byli jak sami
závodníci, tak i jejich doprovody.
Nebyla zde žádná rivalita, všichni
fandili všem, což byl pro nás organizátory naprosto nový nevídaný
zážitek.
Zorganizovat soutěž pro téměř
60 dětí bylo náročné, ale pohled na
šťastné děti při předávání medailí
a pohárů byl naprosto dobíjející
a motivující.
za SDH Luka nad Jihlavou
Karel Kovář

Slovem a obrazem

Dobrovolní hasiči z Pardubicka v Senátu
Parlamentu ČR převzali medaile

V Senátu Parlamentu České
republiky se v pátek 29. března
2019 předávaly nejvyšší medaile
dobrovolným hasičům ok resu
Pardubice. V Senátu hasiče osobně
přivítal senátor JUDr. Miroslav
Antl, který hasičskou delegaci
provedl po Valdštejnském paláci.
Při prohlídce se hasiči dostali i do
míst, kam veřejnost nemá přístup.
I samotné medaile byly předávány
v Kolovratském paláci Zeleném
salonku, který je veřejnosti nepřístupný. Medaile předával starosta
Okresního sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Pardubice Bohuslav Cerman spolu s panem se-

nátorem JUDr. Miroslavem Antlem
a Josefem Netíkem vedoucím
aktivu ZH Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska. Za celoživotní
práci ku prospěchu hasičského
hnutí v České republice si řád sv.
Floriana převzal Milan Bednář
a medaili ke 100 let výročí vzniku
ČSR převzal Jan Vlk. Za celoživotní práci ku prospěchu hasičského
hnutí v České republice a za aktivní
dlouholetou činnost ve sdružení si
Záslužnou medaili OSH Pardubice
III. stupně převzali David Frencl,
František Zelinka, Jiří Skala,
Václav Šturma, Ing. Ladislav Popek, Eva Popková, Josef Vomlel,

Zdeněk Doležálek, Stanislav Havlíček, Jiří Hora, Miroslav Vápeník
a za významnou podporu hasičů
v obci Ráby i starosta obce Mgr.
Petr Fiala. Zlatý kříž sv. Floriana
I. stupně s hvězdou obdržel také
emeritní brigádní generál Ing. Miroslav Kvasnička, který po sedmadvaceti letech služby u Hasičského
záchranného sboru Pardubického
kraje ukončil ke konci roku 2018
služební poměr. Nádhernou tečkou
za slavnostním ceremoniálem byla
prohlídka Valdštejnské zahrady,
která se na jaře probouzí ze zimního spánku...
Jiří Bolehovský (foto archiv JB)

Nehoda
trolejbusu
a tramvaje
K vážné dopravní nehodě vyjížděli na začátku dubna brněnští hasiči. Při střetu trolejbusu
a tramvaje se zranilo čtyřicet osob.
V tramvaji byl v době nehody
přítomen pouze její řidič, který se
také při nehodě zranil. Cestující,
jejichž zranění byla záchrannou
službou vyhodnocena jako lehká,
byli přesunuti do evakuačního autobusu. Evakuační autobus posléze
převezl lehce zraněné cestující do
brněnských nemocnic. Co se týká
obecně bezpečnosti tramvají, je
poukazováno na to, že jejich pevná
konstrukce dokáže chránit cestující
při nehodách. Nehody tramvají jsou
v českých zemích spojeny už s počátky tohoto druhu dopravy. První
zaznamenaná nehoda se stala ještě
před oficiálním spuštěním první
elektrické tramvajové linky v Praze
v roce 1891. Došlo zde ke střetu
tramvajového vozu ve zkušebním
provozu s pekařským koňským
povozem. V historii tramvajové
dopravy na našem území jsou však
i dvě „černá data“, kdy se tramvaj
stala účastníkem velmi tragické
nehody. V Praze došlo 17. února
1982 k nehodě tramvaje, při které
zahynulo 7 lidí. Vůbec nejtragičtější
nehoda se odehrála 13. července
1947 v Ústí nad Labem, kdy selhání
brzd na tramvaji zapříčinilo smrt
30 lidí.
Foto HZS Jihomoravského kraje
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Jednala Krajská odborná rada
prevence Královéhradeckého kraje
Jednání KORP se konalo 2. dubna 2019 v Bílých Poličanech. Členy
rady seznámil její vedoucí Jaroslav
Vrba, se závěry jednání ÚORP,
které proběhlo 28. března2019 na
ústředí SH ČMS. Byli obeznámeni
s návrhem ustavit společnou komisi
pro koordinaci práce HZS a SDH
v oblasti preventivně výchovné
práce. Protože tato spolupráce
v této oblasti dlouhodobě chybí, její
vznik KORP přivítala. Pokud bude
tato komise dobře pracovat, tak by
nemělo docházet mimo jiné k tomu,
že si nejen kraje a okresy, ale i SDH
vytvářejí svoje matriály pro preven-

tivně výchovnou činnost v obcích.
Tak se vydává řada propagačních
materiálů, které sledují oblast PVČ,
ale každá má jinou formu. Na pořadu jednání bylo hodnocení soutěže
Požární ochrana očima dětí a mládeže (POODM) v roce 2019. Již
ÚORP konstatovala, že letos je to již
45 roků od vzniku soutěže a je třeba
se zabývat její obměnou. Navíc HZS
vyhlašuje svoji soutěž pod názvem:
„Dávají za nás ruku do ohně.“ Zde
je další úkol pro komisi pro koordinaci činnosti mezi HZS a SDH.
Vyhlašovat pro stejnou skupinu dětí
a mládeže soutěž věnovanou přibliž-

ně stejným záležitostem vyvolává
u mnohých účastníků trochu chaos.
Komu mají svoje umění věnovat?
Profesionálním hasičům nebo hasičům dobrovolným? Těch dětí, které
mají zájem cokoliv dělat v oblasti
požární bezpečnosti mnoho není
a ještě je rozdělujeme. KORP se
rovněž zabývala některými problémy v oblasti označení Preventista
SDH III a II stupně. Padl návrh
od OORP Rychnov nad Kněžnou,
aby byl navrácen rozlišovací znak
na límcových výložkách pro Preventisty SDH, kteří aktivně pracují
v odborných radách prevence okresů, krajů, případě v ústřední ORP.
KORP se dále mimo jiné zabývala
hodnocením 17. ročníku Setkávání
Okresních odborných rad prevence
Královéhradeckého kraje. O jeho
průběhu jsem psal v jednom předchozím čísle Hasičských novin. Zde
jsem opomněl to velmi důležité a to
poděkovat za organizační přípravu,
včetně výběru odborných témat,
ORP Náchodského okresu na jejímž
území leží vzdělávací středisko
KHZS Královéhradeckého kraje.
Na tomto organizačním poli je nadstandardní spolupráce Územního
odboru HZS Náchod a OORP OSH

Náchod. Mohl bych jmenovat řadu
zaměstnanců stavebního odboru
prevence HZS Náchod, ale snad za
mnohé náměstka pro prevenci a krizové řízení mjr. ing. Františka Stejskala, Mirku Schefzů, Janu Týfovou
a další zaměstnace tohoto úseku.
S těmito profesionály velmi úzce
spolupracuje OORP OSH Náchod
v čele s jejím vedoucím Františkem
Krausem, Štěpánkou Muzikářovou
a nestorem této rady Josefem Beranem. Těmto lidem patří upřímné
poděkování, protože bez jejich práce
by se nemohla tato setkání konat.
Je třeba na tomto místě poděkovat
i Marušce Kneifelové a Miloši
Gregorovi z Hradce Králové, kteří
nás každý rok překvapí nějakou
domácí dobrůtkou. Je to také jeden
z důvodů, proč se na Setkání OORP
Královéhradeckého kraje každý rok
těšíme. Na závěr bych chtěl rovněž
poděkovat starostovi Krajského
sdružení hasičů Jiřímu Orsákovi,
že každý rok nezapomíná on, ani
celé vedení KSH poskytovat na
činnost Preventistů SDH potřebnou
finanční částku.
Jaroslav Vrba, vedoucí KORP
(foto objekt ÚHŠ Bílé Poličany)

Poděkuj horám
Spolek Čisté Beskydy pořádá 8.
května již pátý ročník nejrozsáhlejší
úklidové akce v Beskydech, která
nese název „Poděkuj horám“. Letos
se již tradiční úklid uskuteční na 9
výchozích místech v celých Beskydech. Vloni přilákala akce do lesů
3 300 lidí. Určitě mezi nimi bylo
i množství dobrovolných hasičů,
protože těm nikdy není lhostejný stav jejich okolí. V roce 2019
proběhne akce na státní svátek ve
středu 8. května. Dobrovolníci, kteří
se dostaví na sběrná místa v čase
mezi 9 a 14 hodinou, dostanou černé
a žluté pytle – zvlášť na směsný odpad a zvlášť na plasty. Trasu úklidu
mohou zvolit libovolnou, zároveň si
mohou nechat poradit koordinátory

na sběrném místě. Naplněné pytle
pak mohou vrátit na libovolném
sběrném místě. Veškerý vysbíraný
směsný a velkoobjemový odpad ze
sběrných míst svezou obce nebo
provozovatelé rekreačních areálů na
skládku, plasty pak na dotřiďovací
linku a recyklaci. Za snahu dobrovolně ve volném čase poděkovat
horám odměníme dobrovolníky
přímo na sběrném místě díky podpoře partnerů milým a praktickým
dárkem. Detailní informace k akci
a spoustu drobných vychytávek
pro dobrovolníky zveřejňujeme
na Facebooku a na webových stránkách spolku Čisté Beskydy.
Foto: David Volný
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Hasičská filmová rubrika
Hasiči na stříbrném plátně VIII.
Hrdinové ohně (Only the brave), USA 2017,
režie: Joseph Kosinski
Příběh vyprávěný pohyblivými
obrázky dobyl svět. Film se stal
i uměleckou formou, která mohla maximálně realisticky popsat
sílu ohně i náročnou práci hasičů.
Mezi takové snímky určitě patří
i snímek Hrdinové ohně. Tento film
byl natočen na základě skutečné
události – požáru v americkém
státě Arizona v roce 2013. Zahynulo při něm 19 hasičů ze stanice
v Prescottu, kteří byli posláni na
ochranu města Yarnell. Příčinou
požáru byl úder blesku, který zapálil krajinu v době dlouhodobého
sucha a přetrvávajícího větru. Oheň
zničil 127 budov a devastoval území o rozloze 8400 hektarů. Hasiče
v osudný okamžik nezachránily ani
nouzové osobní úkryty – speciální
žáruvzdorné plachty z nehořlavých
vláken, pod kterými se ukryli, když
plameny vlivem větru změnily
směr a odřízly jim únikovou cestu.
Z dvacetičlenné jednotky přežil
jediný muž, který byl na hlídce…
Za tragédií stála kombinace faktorů
včetně technických problémů při radiové komunikaci. Film líčí hrdinný
příběh elitního hasičského sboru
Granite Mountain Eso. Kromě samotného zobrazení boje s požárem
se soustřeďuje i na popis vzájem-

ných vztahů v hasičské jednotce.
Film byl velmi dobře přijat diváky.
Na kladné odezvě se jistě podepsaly
i dobré herecké výkony hlavních
představitelů, kterými byli například Josh Brolin, Miles Teller, Jeff
Bridges, Jennifer Connely či Andie
McDowell. Scénář k filmu napsal
Ken Nolan (který je podepsán například i pod scénářem slavného filmu
Černý jestřáb sestřelen).
Plakát filmu (s originálním
anglickým názvem): via flickr
Příště: Oheň (Backdraft),
USA 1991, režie: Ron Howard

Setkání Stratílkových stříkaček
HN jsou mediálním partnerem
letošního ročníku Setkání Stratílkových stříkaček. Akce se koná ve Vysokém Mýtě 8. června. Je zároveň
oslavou 120. výročí založení tamní
továrny na hasicí techniku Václava
Ignáce Stratílka. Místem konání je
náměstí Přemysla Otakara II. od 9
do 17 hodin.
Přihláška techniky je možná na
adrese http://hasici.vmyto.cz/
l Firma Dobráci si Vám dovoluje nabídnout v našich prostorách v Havlíčkově
Brodě 13 hasičských vozidel: 8x CAS, 5x velitelská vozidla a použitou hasičskou
výbavu. Vozidla při odevzdání na CZ SPZ. 100% reference, 63 odevzdaných
vozidel pro SDH, všechny zařazené v IZS! Více info na: www.dobraci.sk, tel.:
+421 903 713 769. l 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.

PRO CHVÍLE ODDECHU
„Jestliže se Fénix rodí z popela předchozího Fénixe, (TAJENKA)?“ — Simon R. Green, britský spisovatel 1955

Průpovědi…
… kterých užíval náš lid rolnický (ze sbírky
z roku 1880). Téma: jiskra – oheň
Dobře v čas jiskru uhasiti.
Chceš-li zlému v cestu jíti, nedej jiskře ohněm
býti.
Ohně nelze upáliti, vody utopiti, větru udusiti
a pravdě zahynouti.
Prve než se oheň rozmůže, snadno jej uhasiti, ale
pozdě klec zavírati, když ptáci vylítali.
Kde sláma a oheň blízko sebe leží, tam rádo hoří.
Nebezpečno olejem oheň hasiti.

Tajenka: „…KDO ZAPÁLIL TOHO PRVNÍHO? “

Myš v tobolce, had v lůně, oheň v podolku, zvyklí
jsou hospodářům činiti škodu.
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Pozvánka do Hasičského
muzea v Radňovsi
Jediné hasičské muzeum v okrese
Žďár nad Sázavou najdeme v obci
Radňoves. Vybudováno bylo před
deseti lety z podnětu hasiče Radka
Janči. Umístěno je v budově bývalé
jednotřídní obecné školy. Hasičskou
stopu ve škole zanechal učitel Václav
Ždímal, který na školu přišel v roce
1894 a zasloužil se o vznik hasičského sboru v nedaleké obci Vidonín.
Hasičský sbor byl založen v roce
1894 jako společný pro sousední

obec Vidonín. V muzeu je umístěna
např. dvoukolová ruční nádražní
stříkačka z roku 1884, motorová
stříkačka Hiller s datem výroby 1922
nebo Flader z roku 1930, sto dvanáct
let stará koněspřežná stříkačka firmy
Smekal nebo, ruční zápřahová stříkačka, kterou si sbor zakoupil v roce
1927. Nejstarším exponátem je zvon
z roku 1790, který býval v obecní
zvonici a ohlašoval vznik požáru.
V hasičském muzeu postupně při-

bývají nové a nové kusy hasičské
historie, které hasiči s láskou a trpělivostí renovují. Koňská stříkačka je
prezentována na mnoha akcích. Byla
vystavena např. na Všeobecné výstavě v Praze v roce 1992, na evropském
setkání hasičů Pyromeeting v Brně
a celorepublikových setkáních hasičů
v Litoměřicích.
Věra Nutilová
FOTO: Muzeum Radňoves
(archiv muzea)

Mezinárodní veletrh
požární techniky a služeb

XXVI. mezinárodní
Hasičská pouť na sv. Hostýně

Roman Šumšal – starosta SDH Kašava, Tomáš
Kulenda – starosta okrsku Lukovské Podhradí, Ing.
Josef Bernátík – starosta KSH Zlínského kraje a Jan
Slámečka – starosta SH ČMS vás srdečně zvou na
již XXVI. ročník Mezinárodní hasičské pouti na sv.
Hostýně dne 27. dubna 2019. Řazení průvodu v 9:45
hod. Mše svatá v 10:15 hodin. Pouť je pořádána za
podpory SH ČMS a Zlínského kraje. Snímek z loňského ročníku pouti: archiv SDH Podlesí-Křivé.

Připojte se k pomoci
Ani nám v redakci Hasičských novin není lhostejný
osud letce Michala Beneše, který tragicky zemřel
při pádu vrtulníku v pátek 22. 3. 2019. Pojďme společnými silami alespoň trošku zmírnit trápení jeho
rodiny. Věřte, že každá koruna pomůže – pokud
přispěje 1 000 lidí 100 Kč, společně dosáhneme na
částku 100.000 Kč.
Není spravedlivé, když odcházejí ti, kteří jiným
vracejí život. Michal Beneš byl záchranář tělem i duší.
Když nelétal s vrtulníkem letecké záchranky, byl na
služebně horské služby. Když nebyl ve vzduchu, jezdil
sněžným skútrem. A byl přesně tam, kde jste ho nejvíc
potřebovali. Na tváři stále úsměv, v duši klid a v kabině vrtulníku stoprocentní profesionalita. 22. 3.
2019 dopoledne se úsměv vytratil. Michala potkala
nešťastná náhodná událost, kdy se při letu s malým
výcvikovým vrtulníkem zřítil k zemi a zahynul, ne
vlastní vinou. Nikdo nebyl ve vzduchu radši, než
on. A vždycky musel vědět, že ten, koho dovezl do
nemocnice, je v pořádku. Teď mu to chceme vrátit. Po
Michalovi doma totiž ůstaly dvě malé holčičky, tříletá
Rozinka a osmiletá Mařenka. A taky Simonka, přítelkyně, máma, holka, která chce všechno zvládnout
sama, „nic nepotřebuje“, poradí si. Všichni víme, že
potřebuje pomoc, i když sama si o to neřekne. Sbírku
pro ni a pro holky organizují její přátelé a známí.
Bena létal na centimetry přesně, šetřil setiny
ekundy při záchraně lidských životů, do detailů
studoval předpovědi počasí, aby věděl, kudy obletět
zamračené Jizerky… a když se vracel zpátky a viděl
Ještěd, byl doma.
Michale, Beno, Beny, Míšo Tlapko, kamaráde,
snad jsi doletěl až do nebe a teď vidíš Ještěd shora.
Pozdravuj tam nahoře, my dole dáme pozor na holky.
Prosím, dejte na ně pozor i vy!

29. 5.–1. 6. 2019
VELETRHY BRNO
www.bvv.cz/pyros
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