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Závada na elektroinstalaci 
v půdních prostorách kostela 
sv. Jana Nepomuckého na Zele-
né hoře a vznik požáru, které-
ho si lidé všimli až po 20 minu-
tách, kdy už byl oheň rozšířený 
na střechu kostela...

 Lenka Kopčáková

Nebojte se, jde o fi kci! Tak totiž 
začátkem listopadu zněl scénář tak-
tického cvičení devíti sborů dob-
rovolných hasičů ze Žďárska. Akci 
pořádala European Rescue Academy 
(ERA ), v překladu Evropská záchra-
nářská akademie, spolu se Sborem 
dobrovolných hasičů ze Žďáru 2 – 
Zámku.

„Protože vozy dobrovolných hasičů 
pojedou k zásahu pod majáky, na cviče-
ní jsme upozornili obě policie i záchran-
nou službu,“ informoval novináře 
krátce před cvičením Karel Tomek, 
revizní rada sboru, mající na starosti 
požární ochranu města.

Akce...
První na místě byla do osmi minut 

od vyhlášení poplachu zásahová jed-
notka ze Zámku Žďáru, za ní dle 
vzdálenosti přispěchaly jednotky ze 
Světnova, Polničky, Škrdlovic, Vyso-
kého, Veselíčka, Počítek, Hamrů a 
Najdeku. 

Požár likvidovalo šest cisterno-
vých automobilových stříkaček a 
čtyři přenosné požární stříkačky. Na 
71 hasičů trénovalo dopravu vody z 
Konventského rybníka k cisternám 
na Zelené hoře ve dvou trasách, od 
pláže kolem hřbitova a od stavidla po 
schodech. 

V teoretické části cvičení pak byli 
hasiči proškoleni, jak ochránit mobi-
liář kostela...

Ojedinělé školicí středisko 
Taktické cvičení zahájilo činnost 

žďárského školicího a výcvikového 
střediska European Rescue Academy, 
zaměřeného na praktický výcvik 
ochrany památek a historických děl. 

Žďárskou raritou je to, že z celého 
Česka jsou členy Evropské záchra-
nářské akademie jen dobrovolní hasi-
či ze Zámku Žďáru a hasiči Pražské-
ho hradu. 

„Evropská záchranářská akademie 
nás přímo zapojila do programu na 

ochranu uměleckých děl a památek. 
Jelikož sídlíme na zámku, tak to se nás 
dost týká,“ vysvětluje David Partl, jed-
natel sboru.

Zkušenosti Žďárští převzali na 
několika stážích ve Francii a ve Švý-
carsku, kde již je požární ochrana 
památek podrobně vypracována a 
zavedena do praxe. 

„Nyní se snažíme tuto ochranu pamá-
tek přenést do ČR. V rámci školícího a 
výcvikového střediska bude prakticky 
školit většinu dobrovolných, ale i profe-
sionálních hasičů a zaměstnanců muzeí 
z celé republiky,“ dodává Partl.

Žďárští průkopníci zdejší Evrop-
skou akademii založili ve spoluprá-
ci se Zdislavou Tesařovou, býva-
lou členkou velvyslanectví ve 
Francii, která nyní Evropskou akade-
mii ochrany památek řídí. Žďárského 
taktického cvičení se, kromě dalších 
zahraničních hostí, zúčastnila jako 
pozorovatel.

Jak dále hasiči vysvětlují, původně 
existovala jen spolupráce mezi Fran-
cií a profesionálními hasiči Pražské-
ho hradu. Když ale v roce 2011 při-
jela do zámku delegace hasičů z 
Lucemburska, aby předala In memo-
riam vysoké vyznamenání Dr. Rad-
slavu Kinskému, hasiči navštívili i své 
kolegy v zámecké zbrojnici.

„Velmi je zaujala historie našeho sbo-
ru, který založila praprababička sou-

MOMENTKA  z taktického cvičení hasičů na ochranu Zelené hory. Nejnáročnější bylo přivést na místo vodu z Konventské-
ho rybníka pod horou. Foto: Marek Prokop 

Dobrovolní hasiči v ochraně památek

Na otázky ŽN kolem požární 
ochrany památek odpovídá Marek 
Prokop, zástupce vedoucího výcvi-
kového a školicího střediska SHD 
Žďár 2-Zámek.

Jak je na tom Zelená hora pro 
případ ostré akce s označením 
mobiliáře a pokyny pro hasiče? 

Prozatím máme zpracované evaku-
ační listy mobiliáře na Barokní gale-
rii v Zámku Kinských. Ale zatím js-
me nezažádali majitele o dovolení k 
provedení označení těchto děl refl ex-
ními štítky. 

Pro Zelenou horu zpracujeme tyto 
evakuační plány také. Zahrnují pri-
oritu evakuace, zacházení a bale-
ní do nehořlavého obalu a cestu, 
kudy nejlépe díla evakuovat. V pří-
padě rozměrově velkých či napev-
no umístěných děl, jako jsou oltáře 
nebo varhany, by se provedlo zakrytí 
nehořlavým obalem. 

Má žďárská památka UNES-
CO nějaké zvláštnosti v požární 

ochraně?
Tato památka má, jako řada dal-

ších kostelů, tu zvláštnost, že by se 
provádělo více zakrývání děl, a nee-
vakuovala by se. Z hlediska požární 
ochrany je tato památka velice vzác-
ná a právem je zapsána do sezna-
mu UNESCO. Doufejme, že zde v 
budoucnu k požáru nedojde a tyto 
plány budou potřeba pouze k naše-
mu výcviku. -lko-

Evakuační listy už má
zámecká Barokní galerie

časných Kinských a v roce 1886 dala 
jednotce k dispozici prostory,“ připomí-
ná Karel Tomek mimochodem letoš-
ní 130. výročí sboru. 

Když se pak po sametové revoluci 
rodina Kinských vrátila, toto respek-
tovala a Sboru dobrovolných hasičů 
prodloužila veškeré smlouvy.

Lucemburští a francouzští hasiči 
ihned po návratu vznesli požadavek, 
aby se žďárský SDH dostal do mezi-
národní akademie z titulu, že sídlí 
na zámku. Jak pak sami hasiči zjistili, 
opravdu jsou v ČR jediným dobro-
volným sborem, sídlícím na zámku. 

„Byli jsme tedy přibráni do projek-
tu spolu s hasiči Pražského hradu, a 
hoši se tady do toho dali,“ líčí Tomek. 
Předpokladem totiž bylo, že zvlád-
nou základy odborné hasičské fran-
couzštiny. Po složení zkoušek dobro-
volní hasiči začali jezdit na zahraniční 
stáže, kdy si také vyzkoušeli služby a 
zásahy na tamních stanicích.

Zásahová poloprofesionální jednot-

ka SDH Zámek má současně 29 hasi-
čů, z toho šest je zařazeno do ERY.

Školící středisko Akademie na zám-
ku otevírá v roce 2017. 

„K praktickému školení máme k dis-
pozici makety obrazů a soch. Budeme 
učit hasiče i muzejníky vytvářet eva-
kuační listy na každé dílo, jak s umě-
leckými předměty v případě ohrožení 
zacházet, aby nedošlo k jejich úhoně,“ 
vysvětluje Partl. Ve Francii už mají 
hasiči po spolupráci s muzei vypra-
covaný seznam památek, takže při 
akci vědí, jaké je pořadí důležitosti, 
co a jak vynášet nejdříve. Vychytáv-
kou jsou i refl exní štítky na jednotli-
vých dílech, které hasiči se svítilnou 
najdou i hustém dýmu. K vlastní eva-
kuaci pak překrývají díla nehořlavou 
plachtou, a venku tyto předměty již 
přebírají a třídí zaměstnanci objek-
tu… Nákladné nehořlavé plachty 
jsou v zahraničí povinným vybave-
ním každého ústavu s uměleckými 
díly. 


