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Po darovaném osobním vozidle se podařil další husarský kousek.

Z minulého článku mnozí z vás vědí, že jednotka byla obdarována ze strany svých
profesionálních kolegů. Do užívání jsme získali osobní automobil značky Škoda. Ten mimo
výjezdovou činnost slouží také ke k týlovému zabezpečení chodu jednotky. Mimo tento cíl jsme
během léta také realizovali další milník v historii jednotky. Po nevím kolikáté podané žádosti u
různých institucí a fondů jsme dostali zelenou k nákupu technického prostředku, který se
jmenuje termokamera. Termokamera je přístroj stále hodně drahý. Proto tento nákup nebyl
nikdy doposud realizován. Vždy jsme se tak léta o jeho pořízení snažili formou dotace. A letos
to konečně vyšlo. Analogie skoro s manýry okolo rekonstrukce staré zbrojnice. Ovšem na konci
všeho je pro nás ohromný výsledek. Máme koupeno. Máme zaškoleno a máme k dispozici na
voze.

Asi se vám dere na mysl, proč zrovna jeden přístroj mění naši taktiku a proč nám o něj tolik jde.
Termokamera jsou ale oči hasiče. V kouři, který je přítomen při kaž- dém našem požáru, vždy
hledáme, i když nic nejde vidět. Osoby, zvířata, nebezpečné předměty, ohnisko požáru. A to
vše nám kamera ihned ukáže. Bez jakýkoliv prodlev, bez hmatového vyhledávání. Míříme
prostě přímo. Máme přehled o situaci, protože nám ji kamera neustále vykresluje. To je zase
důležité při vlastní ztrátě orientace, nebo nenadálých změnách u zásahu. Mezi další výhody je
vyhledávání osob ve tmě, např. při pátraní po pohřešované osobě. Kamera také umí vyhledat v
materiálu stále žhnoucí oblasti, a usnadnit nám dohašení ohně bez zbytečného lití vody všude,
kde hořelo. Zabrání také opětovnému rozhoření v dané oblasti, např. v lese. Nemusíme
nesmyslně stříkat do kouře v místnosti, přičemž bychom neviděli, kde přesně hoří. Kamera umí
teplotně rozlišit např. hladinu tekutiny v nádrži, aniž bychom ji otvírali. Má také své omezení ve
viditelnosti, např. přes vodní hladinu, nebo sklo. To abychom ji zas tak nepřechválili. Ale vážně.
Všechny tyto atributy přispívají k úplně jiné taktice zásahu na požár. Hlavně, pokud o něco jde.
Tam je rychlost provedení k nezaplacení. Právě proto ji používají profesionální sbory, a i tam
není kamera všude, právě kvůli ceně. Přesto je neocenitelným pomocníkem. Proto jsme velmi
rádi, že se můžeme zařadit mezi hrdé majitele právě tohoto přístroje. A po letech dotačních
proher hlásíme: „Máme ji“.
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