Vážené hasičky, vážení hasiči,
dostává se Vám do rukou další vydání Hasičského zpravodaje okresu
Rakovník. Dovolte mi na úvod pár slov jako připomenutí událostí posledních měsíců.
5. července se konal již V. sjezd SHČMS v Pardubicích. Zahájení proběhlo za
účasti členů vlády. Za náš okres se zúčastnili: starosta Zdeněk Ledvinka, náměstek
Vlastimil Schuh a člen výkonného výboru Jiří Klátil. V průběhu dalších jednání bylo
zvoleno nové vedení sdružení. Starostou byl zvolen Karel Richter, náměstky pak
Richard Dudek, Lubomír Janeba, Monika Němečková, Jaroslav Salivar a Jan
Slámečka. Zvolen byl nový výkonný výbor, do kterého neprošel navržený kandidát
Středočeského kraje. Novým zástupcem byl zvolen na shromáždění představitelů
OSH 7. 9. 2015 krajský starosta pan Oldřich Lacina.
K letním měsícům již tradičně patří nespočet oslav výročí založení jednotlivých
sborů, netradičních soutěží nebo soustředění mladých hasičů. Oslavy se uskutečnily
například ve Hvozdě, Třeboci, Kounově, Branově, Krušovicích nebo v Lužné.
Uplynulé prázdniny se vyznačovaly vysokými teplotami, nedostatkem srážek,
suchem a to vše způsobilo mnohem častější výjezdy profesionálních i dobrovolných
hasičů. Zvláště první srpnové týdny se nesly ve znamení požárů na území celého
okresu. Ty pak vystřídaly intenzivní spady srážek, které způsobily největší potíže 1.
srpna v Rakovníku.
Největší požár vypukl v pondělí 3. srpna. Požár vznikl mechanickou závadou
na kombajnu, který na poli sekal, a postupně se rozšířil na 100 hektarů pole a lesa.
Vzhledem k rozsahu požářiště byl vyhlášen nejvyšší stupeň poplachu. Protože požár
zasáhl kořenový systém lesa, podařilo se jej dostat pod kontrolu až v úterý
odpoledne a likvidován byl až do neděle. V rámci mezikrajové spolupráce zde
zasahovali také hasiči z krajů Ústeckého, Karlovarského, Plzeňského a z hlavního
města Prahy. Zasahoval také vrtulník s bambivakem, který během několika prvních
hodin zásahu provedl na 80 shozů. Celkem zde zasahovalo 92 jednotek! Jen
v období od pondělí do středy se tu vystřídalo 469 hasičů ze 79 jednotek se 149 kusy
techniky. Jedná se o jeden z největších lesních požárů letošního roku. Zásah
znamenal obrovskou zkušenost pro zasahující jednotky. A všem, kteří zasahovali tak
patří obrovský dík!
Závěrem bych Vás rád pozval na Okresní hasičskou zábavu, která
se uskuteční v sobotu 28. listopadu v Domě osvěty v Rakovníku. K tanci a poslechu
zahraje Ideal Band.
Zdeněk Ledvinka

James Braidwood a první městské hasičské sbory
Naposledy jsme se na těchto stránkách podívali do Londýna a vyložili si trnitou cestu
k prvním skutečně moderním protipožárním opatřením. V souvislosti s protipožárními
snahami jsme nahlédli i ke vzniku londýnských Fire Offices a exkurz jsme ukončili zmínkou
o mladíkovi jménem James Braidwood, který je dodnes uznávaným otcem moderního
hasičského řemesla. Navážeme tedy na předchozí článek a podíváme se, jak se situace po
roce 1666 vyvíjela.
Jak jsme si řekli dříve, vzniklo sice mnoho hasičským pojišťoven (Fire Office), které svým
klientům pomáhaly s likvidací požáru pojištěného majetku, ale degradace boje s ohněm na
konkurenční boj a komerci způsobila nakonec více škody než užitku. Londýn se z tahouna
světového hasičství propadl kamsi do chaosu. Nové světlo do nastalé neutěšené situace
požární ochrany přinesl až opět požár, tentokrát skotského města Edinburghu na počátku
19. století. Zde se naplno projevila špatná koncepce sborů hasičských pojišťoven založená
na nedostatečně vycvičených a organizovaných jednotkách, které nebyly schopny si
vzájemně pomoci. Roku 1824 tedy došlo ke sloučení hasičských sborů pojišťoven do
prvního městského hasičského sboru ve Velké Británii pod název Edinburgh Fire Engine
Establishment. Velení nad sborem bylo svěřeno čtyřiadvacetiletému mladíkovi Jamesi
Braidwoodovi, který v počátcích velel osmdesáti mužům, které podroboval tvrdému výcviku
a takřka vojenskému drilu.
O dva roky později se edinburghským příkladem inspiroval dynamicky se rozrůstající
industrializovaný Londýn, který také přistoupil ke slučování sborů hasičských pojišťoven.
Nápad přišel doslova za pět minut dvanáct, neboť londýnská zástavba se dále zhušťovala
a překotný vývoj průmyslu umocňoval zvyšující se nebezpečí požárů, bylo tedy jen otázkou
času, kdy nastane situace podobná či dokonce horší, než byla ta z počátku září 1666.
Londýnští radní však nezaspali a již roku 1832 povolali do města věhlasného odborníka, a to
právě Jamese Braidwooda, který převzal velení nad londýnským London Fire Engine
Establishment a tím i nad osmdesáti muži rozdělenými do devatenácti stanic v centru
Londýna.
Přestože počet jeho mužů později narostl, v počátcích se dostal se sborem do paradoxní
situace, kdy se stejným počtem mužů jako ve svém původním působišti v Edinburghu musel
chránit mnohem větší a náročnější oblast. Využil proto nabytých zkušeností a podrobil své
muže velmi náročnému neutuchajícímu výcviku, jenž byl prováděn dnem i nocí. Muži museli
cvičit po tmě a v těžko přístupných místech, jako sklepy a půdy domů či lézt bez jištění po
střechách. Mnohdy testoval bdělost hasičů náhodnými poplachy a jeho hasiči byli známí tím,
že vnikali do hořících budov a v nich hasili požár přímo v epicentru, což se vymykalo
zaběhnuté praxi hasit okolí domu či samotné stavení z vnějšku. Docílil tak navrácení
Londýna na pomyslnou špici žebříčku požární ochrany a sám se stal světově uznávaným
odborníkem ve svém oboru.
Braidwood provedl i jiné změny vedoucí k větší efektivitě práce. Především zavedl jednotné
praktické černé uniformy, jejichž součástí byly kožené boty a přilby. Mimoto pro své muže
zřídil i motivující hierarchii hodností a novinku ve formě penzijního systému. Po následujících
takřka třicet let, až do své smrti, byl James Braidwood celosvětovou vůdčí autoritou na poli
požární ochrany.

Braidwood umírá 22. června 1861, kdy, věrný svému zvyku, míří v čele svých mužů
k požáru na Tooley Street, poblíž Toweru, a na místě jej pohřbí zřícení zdiva přilehlé budovy.
Pohřební průvod táhnoucí se v délce takřka dva a půl kilometru je snad nejpříhodnějším
důkazem Braidwoodova přínosu a asi největší poctou, jež se tomuto muži oddanému věci
požární mohla dostat.
Jakub Černý

Krajské setkání zasloužilých hasičů
V sobotu 5. září se v Dobrovici u Mladé Boleslavi konalo setkání zasloužilých
hasičů Středočeského kraje. V areálu cukrovaru, kde sídlí Muzeum cukrovarnictví,
lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice účastníky přivítali krajský starosta Oldřich
Lacina, starosta města Tomáš Sedláček a starosta OSH Mladá Boleslav Ladislav
Hložek. Na programu byla prohlídka muzeí, občerstvení, hudební produkce. Z okresu
Rakovník se vydal na setkání autobus s 25 účastníky, které doprovodil starosta OSH
Zdeněk Ledvinka s manželkou.

Kalendář oslav, výročí, soutěží a dalších akcí
termín
26. 9.
10. 10.
17. 10.
14. - 15.11.
19. 11.
28. 11.

akce
XXIX. ročník memoriálu J. Beneše, J. Ulricha a V. Kounovského,
Chrášťany
I. kolo her Plamínek, Plamen a soutěže dorostu, Kolešovice
Výročí SDH Kolešovice (70 let)
Školení vedoucích mládeže a rozhodčích mládeže (Roztoky)
Setkání zasloužilých hasičů (Kolešovice)
Okresní hasičská zábava (Dům osvěty Rakovník)

Z malého hřiště až na MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V POŽÁRNÍM SPORTU
kategorie DOROSTU
Družstvo dorostenců SDH Lužná má za sebou teprve druhý rok společné
práce, tvoří jej členové SDH Lužná a SDH Třtice, kteří vzešli z dlouholeté spolupráce
mezi oběma sbory při účasti na krajských soutěžích hry Plamen. Družstvo je velmi
mladé a právě nízký věk jeho členů, který v průměru nepřesahuje 16 let, je jeho
největší slabinou. Klukům tak oproti favorizovaným družstvům chybí něco málo
fyzické i psychické vyzrálosti, ale i přes tento zásadní fakt předvedli na krajském kole
fantastický výkon, který byl korunován historicky první účastí družstva rakovnického
okresu na Mistrovství republiky v požárním sportu. Družstvo prokázalo krom silné
vůle i velké odhodlání a také plné soustředění, když se dokázalo vyrovnat se ztrátou
klíčového člena pouhých 14 dní před krajským kolem. Zde patří velký dík Jakubu
Knorovi z SDH Panoší Újezd, který družstvo doplnil po zranění Petra Haužvice a
pomohl tak k tomuto famóznímu úspěchu.
Dvoudenní klání na Mistrovství republiky v soutěži družstev dorostenců jsme si
vychutnali opravdu naplno. Už jen samotný pocit při slavnostním nástupu
zahajovacího ceremoniálu před zaplněným hledištěm atletického stadionu v Edenu
byl pro nás obrovským zážitkem, umocněným známými tvářemi v hledišti, které nás
provázely po celé dva dny soutěže. Atmosféra na stadionu byla omračující a přesně
taková, jakou si může každý závodník přát. Podpora fanoušků všem závodníkům,
nejen z jejich domovského družstva, byla slyšitelná při každém rozběhu. Popřát
soupeři na startu hodně štěstí a bezelstná gratulace k úspěšnému doběhu v cíli byla
zcela bezprostřední reakcí, která u nás na okrese bohužel v mnoha případech
naprosto chybí. Často vinou nás vedoucích i soutěžících samotných, kdy
zapomínáme na pravou podstatu sportu a činnosti, které se s takovým zájmem
věnujeme. Díky účasti v republikovém kole jsme měli možnost obohatit se nejen o
cenné zkušenosti v podání těch nejlepších závodníků, ale také o kvalitu soutěže při
důsledném dodržování pravidel a o vzájemném respektu soutěžících a rozhodčích.
I přes nervozitu, která vyplývala především z nezkušenosti a byla tak o něco
větší než u pravidelných účastníků této vysoké soutěže, kluci podali ve všech
disciplínách maximální výkon. Ve spoustě z nich zaběhli své osobní rekordy a v
celkovém součtu jednotlivých disciplín jsme obsadili 8. místo z 15. účastnících se
družstev.
Věřím, že právě tento výkon byl pro družstvo dorostu předzvěstí mnoha
dalších a že naše snahy budou v roce nadcházejícím směřovat výhradně k možnosti
si jej zopakovat a doufám, že byl též toliko potřebným impulzem k probuzení
ostatních okresních družstev, v kterých se jistě skrývají stejné kvality.

Družstvo DOROSTU ve složení:
Ondřej Kočí, Jiří Svoboda, David Fejfar, Eduard Beránek, Jiří Beránek, Jan Svoboda,
Adam Pergner a Jakub Knor
Malý útržek získaných časů:
Štafeta 4x100 m s překážkami: 66,00 s.
Běh na 100m s překážkami: Jakub Knor 18,75 s., Ondřej Kočí 19,73 s.
Tereza Říhová

Krajské kolo celoroční činnosti DOROSTU Středočeský kraj
Atletický stadion Mirka Tučka, Kolín-Zálabí, 19. – 21. června 2015

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY v POŽÁRNÍM SPORTU kategorie DOROSTU
Atletický stadion ASK Slavia PRAHA-EDEN, 11. – 12. července 2015

Nákupem u těchto partnerů přispíváte navýšení provize OSH Rakovník.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST, Hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj
www.vyzbrojna.cz

www.knezek.cz
obch. zástupce: Zdeněk Ledvinka, 777 580 162

www.hvp.cz
obch. zástupce: Jarmila Minářová, 605847774

