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Za branami OKD / Nadace OKD

BÝVALÝ HLAVNÍ MECHANIK HBZS
POROVNAL DNEŠEK S MINULOSTÍ

Požární technik HBZS v týmu
mistrů ČR v hasičském sportu

OSTRAVA – „Pořádek, organizace
a především důraz na bezpečnost,"
to konstatoval někdejší hlavní
mechanik Hlavní báňské záchranné
stanice (HBZS) Rudolf Apfelthaler
po nedávném dni otevřených dveří
v jejím areálu v Ostravě-Radvanicích.
„Porovnávání si dovolím z toho titulu, že jsem v HBZS strávil ve funkci
hlavního mechanika jedenadvacet
z celkem třiceti let práce v našem
černouhelném revíru. Zejména mne
překvapil stoprocentní pořádek v dílnách a prostorách pro záchranáře
a jejich techniku. Není to sice vojna,
ale podobná disciplína tady panuje,“
řekl Apfelthaler.
Za jeho působení v HBZS prý měli
báňští záchranáři více práce. „Za socialismu se hledělo na plnění plánu,
to v prvé řadě. A s tím souviselo i více
mimořádných událostí i našich výjezdů,“ vysvětloval s tím, že vybavení
se – samozřejmě s odpovídajícím
stupněm jeho modernizace – zase až
tolik nezměnilo. „Co v této profesi šlo
vymyslet, to už tady bylo i za mých
časů. Jen se to dnes vylepšuje. Totéž
platí o výcviku i postupech,“ tvrdil.
Osobně podle svých slov
Apfelthaler poznal, že správné
používání techniky a zasahování
při různých událostech v dolech se
nacvičit dá. „Hlavní ale pro báňského záchranáře je překonat ten
lidský strach. Vždyť horníci z míst
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Milan Žabčík vybojoval
cenný titul jako člen
mužského A družstva
Sboru dobrovolných
hasičů Frýdek (SDH).
Do jeho řad vstoupil
ještě v předškolním
věku, teď v něm vede
sportovní agendu,
závodí a je velitelem
družstva ve výjezdové
jednotce

Milan Žabčík na republikovém mistrovství ve Dvoře Králové nad Labem.
FRÝDEK-MÍSTEK – Požární technik
z Hlavní báňské záchranné stanice (HBZS) Milan Žabčík je hasičem
od mala. Poprvé vstoupil do zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů (SDH)
Frýdek už jako malý kluk. „Hasičárna
stojí 200 metrů od domu, kde jsem
bydlel. Měl jsem pět roků, když mne
tam kamarádi z našeho domu vzali,“
vzpomínal s tím, že momentálně patří do týmu čerstvých mistrů republiky
v klasických disciplínách CTIF.
Požárním sportem také Žabčík
svou hasičskou dráhu zahájil.
„Objížděli jsme soutěže v požární hře
Plamen. Časem jsem se začal o toto
povolání zajímat natolik, že jsem
po základní škole šel na střední hasičskou, kterou máme přímo ve FrýdkuMístku. Po jejím ukončení jsem nastoupil k Hasičskému záchrannému
sboru Moravskoslezského kraje jako
hasič. Od roku 2010 jsem zaměstnancem HBZS, kde je mou náplní práce
zpracovávání požární dokumentace pro celý revír společnosti OKD,“
popisoval.

V SDH Frýdek pak propojil svou
profesi s koníčkem. „Působím v našem dobrovolném sboru jako sportovní referent, který zaštiťuje veškeré sportovní aktivity dvou dorosteneckých a tří dospělých družstev.
Samozřejmě stále aktivně soutěžím
v požárním sportu. Od svých osmnácti let patřím k výjezdové jednotce.
Jsem velitelem družstva,“ pokračoval.
Jeden z ostrých výjezdů s jednotkou absolvoval také den před odjezdem na Mistrovství ČR v klasických
disciplínách CTIF. „Zasahovali jsme
u požáru v kuchyni, líčil. Den po návratu ze soutěže vyrážel SDH Frýdek
do akce znovu. „Likvidace obtížného hmyzu. Tento druh zásahů patří
k našim nejčastějším,“ poznamenal
Žabčík.
Na republikovém mistrovství
ve Dvoře Králové nad Labem nastupoval požární technik HBZS Ostrava
v dresu domovského SDH Frýdek
v družstvu spolu s dalšími devíti hasiči. „Soutěže se zúčastnilo osm-

náct týmů dobrovolných a jeden tým
profesionálních hasičů. My závodili
v dobrovolnících v kategorii mužů A,
tedy bez věkového omezení. Kromě
toho, že jsme se stali českými mistry,
splnili jsme i kvaliﬁkační požadavky na XVI. Mezinárodní soutěž CTIF
2017 v rakouském Villachu,“ upřesnil
Žabčík.
Ten bývá po práci v HBZS ve zbrojnici SDH Frýdek ve Střelniční ulici
čtyřikrát až pětkrát do týdne. „Trénuji
s družstvem požárního sportu, cvičím s výjezdovou jednotkou, podílím se na údržbě techniky, vyřizuji sborovou agendu. A do toho jsem
připraven k výjezdu,“ nechal se slyšet. Žabčík také získal minigranty
Srdcovka z Nadace OKD na nové hasičské vybavení, mezinárodní olympiádu v požárním sportu či městskou
velkou cenu v požárním útoku (její letošní ročník vyhrálo mužské B družstvo SDH Frýdek).
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CTIF a klasické disciplíny
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První minigrant získal Čechmánek
na zřízení přístřešku v areálu kurtů, které se proměnily ve víceúčelové
sportoviště. „Ten slouží jako úložiště vybavení, zázemí a v případě deště rovněž útočiště zejména pro malé
tenisty a jejich trenéry,“ vysvětloval.
Díky jeho dalším projektům získali
palkovičtí Sokoli v příštích letech po-
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PALKOVICE – Mistr dílenského střediska Green Gas DPB Paskov
Jaroslav Čechmánek se díky své velké zálibě hrát tenis stal členem TJ
Sokol v Palkovicích. Nyní je jeho
předsedou, přispěl k vybudování zdejších tenisových kurtů i víceúčelového sportoviště. Za pomocí
čtyř minigrantů Srdcovky z Nadace
OKD se mu podařilo celý areál ještě zvelebit.
„S manželkou jsme před deseti lety
hráli tenis na starém volejbalovém
dvorci, vedle něhož zarůstalo trávou místo na výstavbu nových kurtů.
Říkal jsem, že je to velká škoda. Žena
pak potkala tehdejšího sokolského
předsedu Františka Širokého, který
mne pozval do jejich řad. Za čas jsme
pak postavili i ty kurty. Nejprve antukové, později s povrchem z umělého
trávníku, který je takřka bezúdržbový,“ popsal.

stupně i oplocení areálu a sítě okolo
kurtů samotných.
„V letošním roce jsme ze Srdcovky
ﬁnancovali instalaci umělého osvětlení, takže se dá celé víceúčelové sportoviště plně využívat v podvečerních
i večerních hodinách k tréninkům či
volnočasovým aktivitám široké veřejnosti,“ uvedl patron projektu, jenž se
stará spolu s Petrem Gřesem o chod
a údržbu kurtů. Ty přitom od loňska
začala využívat také Tennis Academy
Adama Vejmělky, která se věnuje především výuce dětí a mládeže.
Tenisovou akademii prošlo již na šedesát hráčů z širokého okolí.
Sám Čechmánek, který během svého osmadvacetiletého působení v revíru profáral všechny šachty, vyjma
těch ostravských, si nachází čas na tenis stále. „Snažím se ho nezanedbávat. Hraji minimálně jednou týdně,“
poznamenal na závěr.
Srdcař z Palkovic zajistil místním
Sokolům před časem ještě i minigrant na pořízení lehkých, hliníkových
branek pro dětské fotbalové zápasy či
tréninky.

Rudolf Apfelthaler se vrátil na místa
svého někdejšího působení, do areálu
HBZS.

AKCE pro zaměstnance OKD a rodinné příslušníky
pokud jste se stal držitelem sk. C před 10. 9. 2009,
můžete u nás získat profesní průkaz bez zkoušek
a za bezkonkurenční cenu

Část družstva SDH Frýdek plní soutěžní disciplínu.

Srdcař zvelebil víceúčelové sportoviště

havárií prchají a jejich rodiny pak
oslavují, že přežili. Zato záchranáři
musí tam, odkud všichni utekli.
Tedy, pokud měli to štěstí,“ nechal
se slyšet. Poukázal i na nejhorší
neštěstí v revíru – požár na šachtě
Dukla v roce 1961 se 108 mr tvými
horníky – které má coby jeden ze
zasahujících stále v živé paměti.
V dnešní společnosti OKD, jak
Apfelthaler dále poznamenal, je
patrný maximální přístup k bezpečnosti. „Že je na prvním místě,
nejsou jen plané řeči,“ dodal. Ocenil
rovněž současné možnosti přístupu
k nejmodernějšímu záchranářskému
vybavení.

Autoškola 3URÀ
Havířov

Mezinárodní organizace CTIF
(Comité technique international de
prévention et d´extinction du Feu,
česky Mezinárodní technická komise pro prevenci a hašení požárů)
vznikla před 116 lety v Paříži s cílem
vytvořit spolupráci v oblasti požární
ochrany. V dnešní době má členy
v 36 zemích světa a mezi její aktivity
patří rovněž požární sport. V něm
se závodí v takzvaných klasických
disciplínách – štafetovém běhu
a požárním útoku na sucho (rozvíjení
a spojování hadic, vytváření sacího
hadicového vedení). Soutěží družstva profesionálních a dobrovolných
hasičů a také žen, hasiček.

Díky úsilí Jaroslava Čechmánka mají palkovičtí
Sokolové přístřešek pro hráče, nové oplocení, sítě
i osvětlení
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