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Vážení čtenáři,
S posunem uzávěrky a vydávání Železnorudského zpravodaje jsme se i my rozhodli pro posun data uzávěrky. Tudíž nyní zde nebude
výpis zásahů a událostí za celý minulý měsíc (od 1. do 1.) , jak tomu bylo doteď, ale vždy až do 13. Alespoň tímto krokem se
stanou naše informace opět o něco aktuálnějšími. Ale vždy ty nejčerstvější informace a fotky naleznete na našich internetových stránkách.

Události za Březen - Duben:

Dopravní nehoda - 3x

Technická pomoc - 2x

Popis událostí:
1.3.2007 – Odstranění stromu, který spadl přes jeden jízdní pruh vozovky, nad čerpací stanicí Petra. Za pomoci motorové pily byl smrk
rozřezán a odstraněn mimo silnici.
16.3.2007 – Dopravní nehoda Fiatu Ducato mezi Špičákem a Hojsovou Stráží.
Krátce před půl druhou v noci jsme vyjížděli k dopravní nehodě
„dodávky“, která za zatáčkou vyjela do protisměru a čelně narazila
do stromu. Při našem příjezdu na místo, zde již byla Horská
služba, kdy její člen pátral v přilehlém lese po posádce vozu.
Provedli jsme protipožární opatření, zajištění místa nehody a začali
jsme taktéž s vyhledáváním osob. Jelikož se při průzkumu do
nákladového prostoru nebylo možné bočními dveřmi, zkusili jsme
dveře zadní a po jejich otevření na nás čekalo překvapení. Jeden
z pasažérů posádky si ustlal mezi papírovými krabicemi a kartony.
Z jeho výrazu jasně vplynulo, že byl překvapen víc než my, že
jsme jej našli. Později se ukázalo, že se jednalo o řidiče. Zraněného
spolujezdce přivezla o několik minut Policie ČR z místního
oddělení, která jej nalezla v jednom Špičáckém hotelu. Oba dva
byli předání k ošetření Horské službě a později Záchranné službě Klatovy. Po zadokumentování nehody jsme pomohli
s naložením vozu na odtahovou službu, uklidili rozbité části a po necelých 3 hodinách se vrátili zpět.
22.3.2007 – Dopravní nehoda terénního automobilu mezi Gerlovou Hutí a
Novou Hůrkou. Na zledovatělé vozovce dostal řidič Pick-upu smyk, sjel ze
silnice a převrátil se na střechu, přičemž ještě narazil do vytaženého dříví
z lesa. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Provedli jsme zajištění místa
nehody a protipožární opatření. Dále jsme počkali do vyšetření nehody Policií
ČR a pomohli odtahové službě s naložením vraku. Během toho
dvouhodinového odpoledního zásahu jsme na místě byli svědky několika
dalších potíží okolojdoucích řidičů, kteří zde bez řetězů nebyli schopni vyjet.
Toto místo je pro jednu lesní společnost asi opravdu zakleté, protože před 10
měsíci na stejném místě havarovali s obdobným Pick-upem, který ale dopadl o
mnoho hůř.
7.4.2007 – Další nehoda, tentokráte vozu Škoda Ocatvia na Špičáku – pod
parkovištěm Kaskády (naproti Alpalouce). Řidička jedoucí od Železné Rudy
vyjela ze zatáčky a čelně narazila do sloupu a transformátoru vysokého napětí,

Číslo / ročník : 2 / 2
ze kterého následně začal vytékat chladící olej. Byla provedena
protipožární opatření a vytékající olej zachycován do nádoby.
Po odpojení elektrického proudu pracovníkem ČEZ, jsme za
pomoci hydraulické ruky z vozu odtahové služby transformátor
stabilizovali, aby bylo zamezeno úniku dalšího oleje a následně
jsme pomohli s naložením rozbité Octavie. Řidička utrpěla
středně těžká zranění a záchrannou službou byla odvezena do
nemocnice k ošetření.

období : Únor 2007

11.4.2007 – Asistence při vytažení nákladního automobilu v lese, který se
snažil vyvézt vytěžené dřevo a při průjezdu rozbahněnou cestou
zapadl. Náklad dříví musel být z vozu vyložen a všechna kola
odházena. Pomoci těžké techniky se nákladní auto podařilo po
necelé hodině vyprostit. K žádné škodě ani úniku látek nedošlo.

Aby doma nehořelo:
Požáry v domácnostech mají vůbec nejtragičtější následky. Každý rok při
nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené
škody se počítají na stamiliony korun. Z Vaší domácnosti se může v
okamžiku stát zakouřená a rozžhavená smrtící past.
To, zda se i Vy stanete obětí, záleží hlavně na Vás. Proto:
• Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní
dokumentací výrobce.
• Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu a
dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke
vznícení připravovaných potravin.
• S otevřeným ohněm zbytečně neriskujte. Zdroje otevřeného ohně jako
jsou svíčky nebo teplomet nenechte hořet bez dozoru, umístěte
je tak, aby nemohly zapálit materiály v okolí.
• Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení nedopalků cigaret, pozor na pokládání
cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je pak kouření v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.
• Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny. Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu.
• Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo, nejlépe do nehořlavých nádob.
• Užívejte výhradně topiva pro dané topidlo určené, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých látek (např. benzínu) a netopte např. odpady,
plasty apod. Neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, jinak hrozí vznik požáru vlivem sálavého tepla.
• Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům, apod. Udělejte si čas a vysvětlete jim, že oheň je
dobrý sluha, ale zlý pán !
• Nedávejte svým dětem negativní příklad při porušování zákazů a příkazů např. kouřením, rozděláváním ohňů v přírodě, vypalováním
trávy a pálením klestí.
• Udržujte dobrý technický stav zařízení (včetně rozvodů el. energie, plynu, topidel).
• Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd.
• Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musí být řádně označené a přístupné.
• Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky (přenosný hasicí přístroj, hasicí sprej).
• Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích přístrojů (případně jiných zařízení určených pro hašení požárů).
• Udržujte pořádek a čistotu na půdách a ve sklepích.
• Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích a prostorách, mimo společné prostory obytných domů.
• Opatrně nakládejte s hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy apod.)
• Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon k samovznícení (např. seno, bavlna, uhlí).
• Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.
• Vybavte si svou domácnost autonomními hlásiči požáru, které vás na hrozící nebezpečí včas upozorní. 300 Kč, které stojí nejlevnější
varianty, se vyplatí investovat pro ochranu života.
• Chodby, schodiště, únikové cesty a východy udržujte volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu.
• Když opouštíte domov, nezapomeňte zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, vypnout elektrický nebo plynový sporák, uhasit
otevřený oheň (krb), zastavit vodu. Ujistěte se, že jsou zavřená okna a dveře.
K požáru však nemusí dojít jen v domácnosti, proto:
• Nevypalujte trávu
• Nekuřte na polích a v lesích
• V lese a ve volné přírodě můžete rozdělávat oheň jen na k tomu vyhrazených místech
• Spalování odpadu nahlaste předem hasičům
• Poučte své děti o nebezpečí vzniku požáru
Když přece jen dojde k požáru či jiné závažné situaci, kdy potřebujete pomoc hasičů nebo jiných záchranářů, snažte se v prvé řadě
zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Jakoukoliv událost, která se stane vám či
které jste svědkem, co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se stalo,
kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své
jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové linky. Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo
alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. Využijte hasící přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek (z neumělých vláken) apod., dávejte si
přitom pozor, aby vám oheň nezaterasil únikovou cestu. Pamatujte ale, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se
nepokoušejte požár zlikvidovat za každou cenu sami. Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a snažte se jim pomoci
(zejména dětem, starým a nemohoucím osobám). Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických
zplodin hoření a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou z textilie (stačí kapesník). Horké toxické zplodiny z hoření stoupají ke
stropu, proto se držte při zemi, kde zůstává nejdéle „čistý“ vzduch a je vidět. Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do
bezpečné vzdálenosti. Buďte připraveni poskytnout pomoc zasahujícím hasičům.
Převzato a doplněno od: kpt. PhDr. Petr Kopáček -tiskový mluvčí MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Filip Brož

