Oheň se stal jedním ze základních předpokladů rozvoje lidské kultury. Oheň poskytl
člověku v již prvobytně pospolné společnosti ochranu před chladem, možnost přípravy
potravin i svícení, byl nezbytný pro první výrobu keramiky a zpracování kovů, svůj význam
měl i posléze v náboženství a mytologii národů.
Oheň se však stal i nechtěný a ovlivnil tak naši historii v podobě požárů hradů, zámků
i celých měst, čímž podmínil buď jejich přestavbu či postupný zánik. Není divu, že společnost
se záhy začala velkým požárům bránit a zároveň si právem vážit těch, které tímto úkolem
pověřila.
Také v současné době býváme svědky toho, jakou zkázu dokáže nechtěný oheň
napáchat na majetku, v přírodě a někdy, bohužel, i na lidských životech. A přestože hasiči již
mají k dispozici moderní techniku, jejich boj s přírodním živlem se mnohdy neobejde bez
mužné obětavosti a náročných fyzických výkonů.
Ty tam jsou ale doby, kdy hasiči pouze hasili. Dnešní hasičské záchranné sbory jsou
zejména týmy záchranářů. Co by vůdčí součást záchranného integrovaného systému si musejí
umět poradit všude tam, kde jsou ohroženy lidské životy a majetek. Ať už se jedná například
o následky závažných dopravních nehod, technologických havárií, úniků škodlivin do vod,
sněhových kalamit, vichřic či povodní.
V Jihočeském kraji to byly právě povodně, které udeřily v roce 2002 v největší síle a
opětovně i v následujících letech, kdy hasiči předvedli široké veřejnosti jak velkou pomoc a
oporu v nich máme. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, který je přirozeným
nástupcem českobudějovických profesionálních hasičů, jejichž 140. výroční od vzniku si
připomínáme, má své významné zastoupení i v Bezpečnostní radě a Krizovém štábu
Jihočeského kraje, kterým, coby hejtman, předsedám. V této souvislosti nemohu
nevzpomenout osobnost nedávno zesnulého ředitele HZS JK plk. JUDr. Josefa Blažka, jehož
zkušené rady mě provázely při mnohdy závažném rozhodování. Díky němu jsem měl také
možnost daleko blíže poznat širokou škálu hasičské práce a zejména skvělé lidi, kteří ji pro
nás odvádějí.
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