
 

Dárcovství krve v Bošovicích
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Zapalte Habeš!

Moderní vybavení propůjčuje hasičům podobu kyborgů z vědecko-fantastických filmů. foto mf 
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Znalostní 

test
Hasič autorem sochy 

sv. Floriána
Pozvánka do Hasičského 

muzea ve Střezimíru

Vážení čtenáři Hasičských 
novin, 

rád bych vás pozdravil 
za redakci tradičního ha-
sičského periodika, které 
letos vychází již třicátým 
druhým rokem. Chci vás 
informovat, že příští číslo 
Hasičských novin by mělo 
být věnováno představení 
kandidátů pro volby, které 
proběhnou na VI. sjezdu SH 
ČMS v Brně dne 9. července. 
Kromě Hasičských novin 
č. 11 s představením kan-
didátů na vrcholné funkce 
v SH ČMS, budou VI. sjezdu 
SH ČMS věnovány částečně 
i Hasičské noviny č. 12, 
které, jak pevně věříme, si 
budou moci přečíst přímo 
v Brně delegáti sjezdového 
jednání. Mohou si je samo-
zřejmě prolistovat i v elek-
tronické podobě na displeji 
telefonu či monitoru počíta-
če, protože od počátku roku 
2021 existuje možnost před-
platného Hasičských novin 
v jejich papírové i elektro-
nické formě. Obracíte se na 
nás i s dotazy, kdy konkrétní 
číslo tištěného vydání Ha-
sičských novin dorazilo do 
vaší poštovní schránky na-
příklad opožděně. Chci vás 
ubezpečit, že každý takový 
jednotlivý problém řešíme 
s finálním distributorem, 
kterým je Česká pošta s.p. 
Věřím, že i pošťákům se bude 
v jarním povětší a v čase 
ústupu koronavirové pan-
demie lépe pracovat a pro-
blémů s cílovou distribucí 
tištěného vydání Hasičských 
novin bude co nejméně. 

Na závěr mi dovolte po-
přát vám všem a vašim blíz-
kým příjemné jarní dny roku 
2021. 

 za redakci Mirek Brát 

Dobrovolní hasiči již několik 
měsíců pomáhají na onkologic-

kém oddělení Krajské zdravotní, 
a. s., v Ústí na Labem, očkovacím 
centru v Litoměřicích a nově ve 
velkokapacitním centru v Ústí 
nad Labem. Jako poděkování za 
jejich dobrovolnickou činnost jim 
starosta Krajského sdružení hasičů 
Ústeckého kraje (KSH ÚK) Jiří 
Henc předal v květnu medaile za 
aktivní práci v boji s covidem-19. 
Předání medailí se uskutečnilo 
4. května 2021 v budově Krajského 
úřadu Ústeckého kraje v úzkém 

Dobrovolní hasiči dostali medaile 
od starosty KSH Ústeckého kraje

kruhu oceňovaných za dodržení 
bezpečnostních opatření, a neslo 
se ve velmi příjemném a dojemném 
duchu. Setkání se účastnilo na 
44 dobrovolných hasičů z celého 
kraje. Přítomni byli také okres-

ní starostové hasičů Ústeckého 
kraje, zástupkyně onkologického 
oddělení Krajské zdravotní, a. s., 
a hejtman Ústeckého kraje.

„Základna dobrovolných hasičů 
v Ústeckém kraji není největší 
z republiky, ale i tak je nás tu skoro 
deset tisíc, což je obrovské číslo. 
Dobrovolní hasiči jsou skoro v ka-

ždé obci a často tam plní většinu 
aktivit včetně těch společenských. 
Jsem moc rád, že jsme dokázali, 
že držíme při sobě a čísla 2 058 
hodin za 6 měsíců a neuvěřitel-
ných 1 386 naplánovaných hodin 
za květen jsou toho důkazem. Je 
třeba také připomenout, že toto 
není jediná aktivita dobrovolných 
hasičů a těch je v Ústeckém kraji 
samozřejmě mnohem, mnohem 
více,“ sdělil během svého děkov-

ného proslovu k dobrovolným 
hasičům Matěj Prošek, koordinátor 
dobrovolných hasičů, a dodal: „Po-

moc na onkologii trvá již více 
jak půl roku. K 30. dubnu 2021 
sice skončila pomoc v menším 
očkovacím centru v Litoměřicích 
vedeném oddělením onkologie, ale 
dobrovolní hasiči zůstávají a čelí 
výzvě v podobě velkokapacitních 
očkovacích center." Medaili za 
aktivní práci v boji s Covidem-19 
věnoval starosta KSH ÚK Jiří 
Henc i hejtmanovi Ústeckého kraje 
Janu Schillerovi, Haně Kuchařové, 
vrchní sestře onkologického oddě-

lení Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, a Andree Zemínové, 
staniční sestře onkologického od-

Na základě usnesení vlády č. 389 
ze dne 19. dubna 2021 o poskytnutí 
daru Ukrajině v souvislosti s pro-

kázáním výskytu koronaviru, za-

bezpečil HZS ČR přepravu huma-

nitárního materiálu do této země. 
Transport zabezpečila jednotka 
MV – generálního ředitelství HZS 
ČR, jejímiž členy byli dva přísluš-

níci Záchranného útvaru HZS ČR.
Náklad tvořilo: 192 000 kusů 

zdravotnických obličejových ma-

sek (roušek), 66 000 kusů testů 
rapid VIDIA a 62 995 kusů testů 
rapid EDINBURGH.

Necelé dva měsíce trvalo hasi-
čům v Horním Podluží na Děčínsku, 
než zcela zrekonstruovali svou 
jedinečnou velkokapacitní Tatru, 
vyrobenou roku 1991. Rekonstrukce 
se chopili sami členové jednotky 
a sboru, pořídli pouze materiál. Za-

čali 1. března 2021, dokončeno měli 
20. dubna. I když se jedná o necelé 
dva měsíce, je to 1000 člověkohodin 
mravenčí práce. Hornopodlužští 
hasiči to vzali z gruntu. Ačkoliv to 
zvenku není vidět, nádrž je zevnitř 
celá opískovaná, má dva nátěry 
a zcela nové vlnolamy. Na vozidle 
zaujme nová tatrovácká maska, 
kompletní obnovou prošla veškerá 
elektroinstalace, nové je i výstražné 
zařízení a další osvětlení. Úložné 
prostory jsou nově ze slzičkového 
plechu, kryty jsou novými roletami. 
Do jedné rolety přibyl také „vyso-

kotlak“. Mezi další vybavení, které 
zrekonstruovaná Tatra veze, patří 
například motorová pila, ženijní ná-

řadí, plovoucí čerpadlo, proudnice, 
hadice a nechybí ani dýchací techni-
ka, žebříky či trhací háky. V přední 
části automobilu je lanový naviják 
s tažnou sílou 7,5 tuny. Automobil 
byl celý nalakován do barvy RAL 
3020. Celá rekonstrukce, v níž není 
započítána práce členů jednotky, 
vyšla na 260 tisíc korun.

(zdroj pozary.cz)

dělení ústecké nemocnice. Děkov-

ná slova k dobrovolným hasičům 
pronesl i hejtman Ústeckého kraje 
Jan Schiller: „Všichni dobrovolní 
hasiči v kraji si zaslouží za své 
zásluhy neskonalý obdiv. Obrovské 
poděkování patří obzvláště těm, 
kteří se v době koronavirové krize 
bez otálení postavili do první linie 
vedle ostatních příslušníků kritické 
infrastruktury a začali pomáhat 
tam, kde jich byla nejvíce potřeba. 
Jsem rád, že u nás žijí lidé, kterým 
nejsou druzí lhostejní.“

Zastoupení sborů při dobro-

volnické činnosti v jednotlivých 
okresech: Litoměřice: SDH Klapý, 
SDH Čížkovice, SDH Hrobce, 
SDH Kleneč, SDH Litoměřice, 
SDH Lukavec, SDH Travčice, 
SDH Třebenice. Louny: SDH Pe-

ruc, SDH Cítoliby, SDH Slavětín, 
SDH Veltěže, SDH Žiželice. Tep-

lice: SDH Úpořiny, SDH Lhenice, 
SDH Kladruby, SDH Žalany, SDH 
Háj u Duchcova. Most: SDH Most, 
SDH Malé Březno. Ústí nad La-

bem: SDH Chabařovice.

(zdroj textu: kr-ustecky.cz, 
foto hasicovo.cz) 

Hasiči vezli 
humanitární 

pomoc na Ukrajinu

Kompletní rekonstrukce 
unikátní Tatry
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V našem tradičním úvodu k zása-
hům za uplynulé období se ohlížíme 
za první polovinou května roku 
2021. Pojďme však na časové přím-
ce ještě o měsíc hlouběji proti toku 
času… K dispozici je malá bilance 
HZS ČR za měsíc duben: Oproti 
loňskému dubnu jsme zaznamenali 
pokles zásahů u požárů, a to až o 44 
procent. Letošní opravdu aprílové 
a chladné počasí zásadně přispělo 
k tomu, že ubylo požárů v přírodním 
prostředí. Ale přestože bylo požárů 
letos v dubnu znatelně méně, roz-
hodně se při jejich likvidaci hasiči 
pořádně zapotili. Jako příklad mů-
žeme uvést požár haly v Braníku na 
Praze 4. To brněnští kolegové měli 

opačný problém. Místo s ohněm bo-
jovali s vodou. Kvůli havárii na vo-
dovodním řadu museli odčerpávat 
zatopené podzemí části města Brna. 
Zřejmě díky nepříznivému počasí 
jsme opět zaznamenali poměrně vel-
ké množství dopravních nehod. A co 
se týče kuriózních zásahů a těch, 
v nichž hlavní roli hrála záchrana 
zvířat, pak musíme konstatovat, 
že bezpochyby zajímavý zásah mají 
za sebou pardubičtí hasiči, kteří 
sundávali prstýnek z prstu malé 
slečny (psali jsme i v Hasičských 
novinách č. 8, pozn. red.) 

citováno ze zprávy 
Mgr. Michaely Farníkové, 

MV-GŘ HZS ČR

Požár olejového transformátoru 
v areálu slévárny v Týnci nad 
Sázavou byl středočeským hasi-
čům ohlášen v neděli 9. května 
těsně před polednem. Na místo 
vyjeli profesionální hasiči ze sta-

nice Benešov a dobrovolní hasiči 
z Bukovan, Týnce nad Sázavou 
a Pecerad. Operační středisko 
na žádost velitele čety přivolalo 
technika, který odpojil celý objekt 
od elektřiny. Po příjezdu rozhodl 
velitel zásahu o vyhlášení druhého 
stupně poplachu a zároveň požádal 
o vyslání dalších hasičských jed-

notek, neboť plameny ohrožovaly 
sousední transformátor a střechu 
elektrorozvodny. Současně nechal 
vyrozumět starostu obce, aby 
zajistil informování občanů o nut-
nosti omezit větrání. Hasiči s dý-

chacími přístroji zasahovali dvěma 
proudy. Před jednou hodinou od-

polední byl snížen stupeň popla-

chu na základní úroveň. Pomocí 
místního údržbáře byly získány 
podrobnosti o odtoku dešťové 
kanalizace. Velitel zásahu násled-

ně zajistil informování obsluhy 
čistírny odpadních vod o přítoku 
hasební vody s pěnidlem. Na místo 
byla povolána výjezdová skupina 
specialistů z Chemické laboratoře 
HZS Středočeského kraje. Únik 
transformátorového oleje však 
nebyl zaznamenán. Toto by měl 

Profesionální a dobrovolné 
jednotky z Olomouce zaměstnal 
v květnu rozsáhlejší požár dvou 
podlaží rodinného domku v ulici 
Domovina v Olomouci. Pozorovate-

le z širokého okolí metropole udivil 
kouř poblíž známého obchodního 
centra. K místu operační středisko 
ihned vyslalo profesionální jednot-
ku z centrální stanice v Olomouci, 
a to včetně výškové techniky a dále 
dobrovolné jednotky z místních čás-

ti Chválkovice a Černovír. Z budovy 
se z prvního patra a podkroví valil 
hustý kouř, v části byly pozorovatel-
né rozšiřující se plameny. Jednalo se 
opuštěný domek. V několik prosto-

rech a na schodišti došlo k zahoření 
většího množství odpadu a různého 
skladovaného materiálu a vybavení. 
Po skončení hasebních prací jed-

notky pokračovaly v přirozeném 
způsobu odvětrání a ochlazení 
požářiště. Důkladným průzkumem 

Inzulínová pumpa je malý pří-
stroj (pro představu asi jako mobilní 
telefon), který obsahuje zásobník 
s rychle působícím inzulínovým 
analogem. Pumpa dávkuje automa-

ticky podle předem stanoveného 
programu inzulín. Pacient je ne-

ustále spojen s pumpou katétrem 
(hadičkou), který vede inzulín do 
podkožně zavedené kanyly (jehly). 
Inzulínovou pumpu měl u sebe 5letý 
chlapec, když se s rodiči v květnu 

V květnu vyjely jednotky profe-

sionálních a dobrovolných hasičů 
k nahlášenému požáru rodinného 
domu v obci Novosedly na Břeclav-

sku. Vyhlášen byl 2. stupeň požár-
ního poplachu. Operační středisko 
vyhlásilo poplach 10 hasičským 
jednotkám. Plameny zasáhly stře-

chu a dvůr rodinného domu. Hasiči 

V květnu byla přijata zpráva 
o požáru železničního motorového 
vozu řady 840 v Harrachově-Mýti-
nách. Na místě zásahu spolupraco-

valy jednotky Hasičského záchran-

ného sboru LK s jednotkou Správy 
železnic a JSDHO Harrachov. Na 

Ke střetu osobního vozidla 
a nákladního automobilu spěchali 

Rozvinutý požár transformátoru

Srážka osobního a nákladního auta

následně potvrdit rozbor vzorků 
odebraných nejen přímo v místě 
požáru, ale také z nádrží v čistír-
ně i z řeky Sázavy. Po ochlazení 
objektu byla rozvodna odvětrána 
přetlakovým ventilátorem a zkon-

trolována opakovaným měřením 
termokamerou. Po 14. hodině byl 
zasažený objekt předán místním 
dobrovolným jednotkám. Velitel 
čety pak v osm hodin večer přijel 
na závěrečný průzkum a poté pře-

dal místo požáru zástupci firmy. 
Požár způsobila technická závada 
na transformátoru, vyšetřovatel 

v prvotní fázi zásahu hasiči vylou-

čili přítomnost osob, celá situace 
se obešla naštěstí bez zranění. Co 
stojí za příčinou vzniku požáru je 
v šetření, není vyloučena nedbalost 
při manipulaci s otevřeným ohněm, 

koupal v lomu ve Zderazi. Jenže 
při koupání pumpu ztratil. Naštěstí 
nedaleko měli výcvik profesionální 
potápěči z Pardubic. Na místě tak 
byli velmi brzo. Jeden z hasičů 
vystrojen do potápěčského obleku, 
dle instrukcí tatínka, zamířil na 
možné místo ztracení a inzulínovou 
pumpu nalezl asi 20 metrů od břehu 
a v hloubce asi 3 metry. Maminka 
s chlapcem mezitím musela dojet 
domů, protože chlapec potřeboval 

proto museli proti ohni nasadit až 
5 vodních proudů. Podařilo se jim 
zabránit rozšíření na okolní objekty 
a plameny byly po půl hodině pod 
kontrolou. Následovalo dohašování 
a také spolupráce s přivolaným sta-

tikem, který určil, že poškozená ští-
tová zeď musí být částečně stržena. 
Hasiči tedy rozebrali narušené zdivo 
a místo vytyčili páskou. Předběžně 
odhadnutá škoda je 1,2 mil. korun. 
Jednotkám se podařilo uchránit 
majetek za 3,5 milionu. Příčinou 
vzniku požáru byla technická záva-

da na elektrickém zařízení. 
Jaroslav Mikoška, 

tiskový mluvčí HZS JmK 

likvidaci požáru, který se rozšířil 
i do stropní konstrukce vlakové 
soupravy, bylo nasazeno i speciální 
vysokotlaké hasicí a řezací zařízení 
CCS-Cobra. 

HZS Libereckého kraje 

do obce Rohenice profesionální 
hasiči z Dobrušky. Podle prvotní-

předběžně odhadl škodu na 4 mi-
liony korun, včasným zásahem ha-

siči uchránili hodnoty za 6 milionů 
korun. Na zásahu se podíleli profe-

sionální hasiči ze stanic Benešov, 
Jílové a Říčany a dobrovolní hasiči 
obcí Bukovany, Čerčany, Kamen-

ný Újezdec, Krhanice, Lešany, 
Netvořice, Neveklov, Týnec nad 
Sázavou a Týnec nad Sázavou – 
Pecerady. Zálohu stanice Benešov 
zajistila dobrovolná jednotka obce 
Bystřice.

kpt. Ing. Jaroslav Gabriel, 
HZS Středočeského kraje

výše škody v tuto chvíli stanovu-

jeme ve spolupráci s vlastníkem 
objektu. 

dle zprávy Zdeňka Hošáka, 
tiskového mluvčího 

HZS Olomouckého kraje 
 

ho oznámení měla zůstat v osob-

ním voze zaklíněna jedna osoba. 
Zraněný člověk byl ve spolupráci 
se zdravotnickou záchrannou 
službou zajištěn a poté ho hasiči 
vyprostili. Pomocí hydraulické-

ho zařízení vypáčili páté dveře 
a z vozidla vynesli raněného na 
páteřní desce. V péči zdravotnic-

kých záchranářů skončil kromě 
vyproštěného řidiče i řidič ná-

kladního vozidla. Jeden z pacientů 
byl do zdravotnického zařízení 
transportován vrtulníkem letecké 
záchranné služby, druhý sanit-
ním vozem. Komunikace byla po 
dobu provádění záchranných 
a likvidačních prací neprůjezdná. 
Jednotka zajistila oba havarované 
automobily. U nákladního vo-

zidla došlo k poškození nádrže, 

kapalina unikala i z osobního 
automobilu, hasiči pohonné hmo-

ty provizorně jímali. Vzhledem 
k jejich množství povolal velitel 
zásahu na místo události posilo-

vou jednotku, z centrální stanice 
Hradec Králové vyjel kontejner 
s nádržemi na přečerpanou látku. 
O události byli vyrozuměni zá-

stupci orgánů ochrany životního 
prostředí a samosprávy. Celkově 
bylo z poškozené nádrže náklad-

ního auta přečerpáno asi 550 
litrů nafty. Po vyšetření nehody 
a zadokumentování místa události 
ze strany Policie ČR se hasiči po-

starali o úklid vozovky. 
dle zprávy Martiny Götzové, 

tiskové mluvčí 
HZS Královéhradeckého kraje, 

foto HZS KHK

Škoda na autojeřábu 
byla milion korun 

V květnu vyjely jednotky pro-

fesionálních hasičů ze stanic v Ha-

vlíčkově Brodě a Světlé nad Sáza-

vou společně s jednotkou sboru 
dobrovolných hasičů z Havlíčkova 
Brodu-Perknova k ohlášenému 
požáru autojeřábu na komunikaci 
u obce Březinka. Hasiči na likvida-

ci požáru nasadili několik vodních 
proudů a po pár minutách intenziv-

ního hašení se jim podařilo dostat 
požár pod kontrolu. Při požáru ani 
samotném zásahu se nikdo nezra-

nil. Požár zapříčinila technická 
závada.                         dle zprávy 

kpt. Ing. Bc. Petry Musilové, 
tiskové mluvčí 

HZS Kraje Vysočina 

Požár rekreační chaty 
Jedna profesionální a tři dobrovol-
né jednotky zasahovaly v květnu 
při požáru chaty v obci Lesná na 
Děčínsku. Při příjezdu hasičů byla 
chata zcela zasažena plameny. Ha-

siči požár likvidovali v dýchacích 
přístrojích pěti útočnými proudy 
„C“. K hašení byla také použita 
výšková technika. K doplňování 
hasební vody hasiči použili dvě plo-

voucí čerpadla na místním potoce 
a zřídili čerpací stanoviště v obci 
Nebočady. Jedna osoba nadýchaná 
kouřem byla předána k ošetření 
zdravotnické záchranné službě. 
Předběžná škoda byla vyčíslena 
na 700 tis. Kč. Vyšetřovatel hasičů 
určil jako příčinu vzniku požáru 
nedostatečnou kontrolu a údržbu 
komínového tělesa. 

(HZS Ústeckého kraje)

 Tři jednotky s jedenácti kusy 
mobilní techniky vyjely v květnu 
k požáru do plzeňské teplárny. 
Hořela hydroizolace střechy nad 
jedním ze zásobníků paliva. Požár 
hasiči dostali pod kontrolu za dvě 
a čtvrt hodiny po příjezdu prvního 
vozidla na místo. Po ukončení ha-

sebních prací provedli i odstranění 
mouru z technologií. Ke slovu se 
dostalo i hasicí zařízení COBRA, 
kterým prohašovali skrytá ohniska 
v sendvičových stěnách budovy. 
K ohrožení dodávek tepla nedošlo. 
Nebylo hlášeno ani žádné zranění. 
Velmi předběžně je škoda odhad-

nuta na 750 tis. Kč. Příčina požáru 
je v šetření.  

HZS Plzeňského kraje 

Zásah vrtulníku            
u nehody 
 Květnová dopravní nehoda dvou 
osobních vozidel, která se stala 
u obce Ústí na Vsetínsku, uzavřela 
silnici v obou směrech. Ke střetu 
došlo poté, co řidičce jednoho 
z vozidel upadla zadní náprava 
auta. Zraněnou ženu z vozidla 
vyprostili profesionální hasiči ze 
stanice Vsetín. Při střetu byl zraněn 
spolujezdec řidičky a řidič druhé-

ho vozidla, které do nemocnice 
převezla zdravotnická záchranná 
služba. Řidičku s vážným zraně-

ním transportoval do krajské ne-

mocnice ve Zlíně vrtulník. Hasiči 
u vozidel provedli protipožární 
opatření, odpojili autobaterie a jed-

no z vozidel zajistili proti pohybu, 
neboť hrozil jeho pád do příkopu. 
V době zásahu složek IZS byla 
komunikace obousměrně uzavřena 
a hasiči usměrňovali dopravu. Po 
odletu vrtulníku byl provoz sveden 
kyvadlově do jednoho jízdního 
pruhu. Po ukončení šetření ze stra-

ny Policie ČR uklidili hasiči komu-

nikaci od střepů a úlomků z aut.
dle zprávy 

por. Mgr. Lucie Javoříkové, 
tiskové mluvčí 

HZS Zlínského kraje

Požár 
v plzeňské 
teplárně

Zásah u požáru rodinného domu

Když se výcvik potápěčů změní v ostrý zásah
dávku inzulínu. Ihned po návratu 
k zatopenému lomu se malý chlapec 
chtěl vyfotit s potápěčem, který mu 
prakticky vylovením pumpy v hod-

notě asi 90 tisíc korun zachránil od 
delšího odpojení, kdy člověku hrozí 
hyperglykemie, protože inzulíno-

vou pumpu je nutné neustále nosit 
s sebou.

por. Bc. Vendula Horáková, 
tisková mluvčí 

HZS Pardubického kraje 

Na Břeclavsku způsobil požár vysokou škodu

Oheň na železnici 
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Zapalte

Hořící Guernica jako symbol války 
proti civilnímu obyvatelstvu

a uduste
Habeš!

„Spalte a zničte vše, co 
se dá zničit, bombardujte 
přilehlé lesy plynovými 
a zápalnými bombami.“
(rozkaz generála Grazianiho 
italskému letectvu v Etiopii) 

Ještě než se rozhořela druhá světová válka, proběhla ve třicátých 
letech 20. století na Pyrenejském poloostrově španělská občanská 
válka (1936–1939). Průběh této krvavé lokální války byl bedlivě 
sledován evropskou veřejností, V bojích ve Španělsku se již zrcadlilo 
i rozložení sil blížícího se globálního konfliktu. Symbolem válečných 
hrůz, kterým musí čelit civilní obyvatelstvo, se zde stalo městečko 
Guernica v Baskicku. 

V letech před druhou světovou 
válkou ovládali Itálii fašisté v čele 
s Benitem Mussolinim. Snahou 
tohoto autor itářského režimu 
bylo nejen vzkřísit velmocenské 
postavení Itálie ve Středomoří 
v duchu tradic Starého Říma, ale 
být úspěšným i v roli koloniální 
mocnosti. V rámci tohoto usilo-

vání se Itálie zaměřila na jí blízký 
africký kontinent. V letech 1935 
– 1936 vedla válku s Etiopským cí-
sařstvím, zvaném rovněž Habeší. 

Italské ambice
První válka mezi Itálií a Habe-

ší vzplanula však již roku 1895. 
Italská vojska zprvu úspěšně 
postupovala, poté se však začala 
projevovat etiopská početní pře-

vaha. V březnu 1896 došlo k roz-

hodujícímu střetnutí této války. 
Výsledkem bylo drtivé vítězství 
etiopské armády. Hanbu italské 
porážky měla ve 30. letech 20. sto-

letí odčinit druhá italsko-etiopská 
válka. Zatímco v počtech vojáků 
se opět mohla Etiopie s italskou 
armádou měřit, či dokonce počty 
jejich vojáků převyšovaly italskou 
živou sílu, v moderní technice 
tragicky zaostávala. Etiopie sice 
učinila v meziválečném období 
jisté pokroky, přesto se však jed-

nalo o velice zaostalou zemi, což 
se týkalo i jejích ozbrojených sil. 
Císař Haile Selassie I. si toto riziko 
plně uvědomoval. 

Oheň a yperit
Proti 595 italským letadlům 

mohlo například odstartovat pou-

ze 12 strojů s výsostnými znaky 
Etiopského císařství na křídlech. 
Pěchotní palné zbraně etiopské 
armády byly většinou značně 
zastaralé, velká část habešských 
bojovníků byla vyzbrojena pouze 
luky, šípy nebo meči. Válečné 
operace začaly 3. října 1935, kdy 
italské síly vstoupily na etiopské 
území. Italové nasadili na habeš-

ském bojišti i chemické zbraně. 
Itálie měla bohaté zkušenosti 

ve vedení chemického boje už 
z 1. světové války. Chemické 
vyzbrojování Itálie pokračovalo 
především po nástupu fašizmu 
v roce 1922. Jednalo se zejména 
o zpuchýřující yperit. Pumy pl-
něné touto bojovou látkou byly 
shazovány z letadel na místa větší 
koncentrace etiopských jednotek. 
Jako efektivní se ukázal i přímý 
postřik z letadel. Při vysokých 
teplotách v Etiopii byl yperit velmi 

Psal se 26. duben 1937. Guernica 
se toho dne stala cílem mohutných 
kobercových náletů. Jistě, letadla 
se účastnila bojů již první světové 
války. Tato nová zbraň však byla 
nasazována do klasických fon-

tových bojů. Nálet na Guernicu 
ukázal nemilosrdnost nových vo-

jenských strategií, kdy budou útoky 
vedeny proti civilnímu obyvatel-
stvu. Nyní již nebylo cílem pouze 
zničit vojenské a materiální zdroje 

prchavý a účinný na nechráněnou 
pokožku domorodců. Kromě zpu-

chýřujících bojových látek použili 
Italové i dusivé plyny. Odhaduje 
se, že zasažených bylo asi 250 000 
lidí. Z toho zahynulo 10 000 
vojáků a 5 000 civilistů. Italské 
letectvo používalo také zápalné 
pumy, které rozpoutaly požáry 
na rozsáhlém území. Velká bitva 
italsko-etiopské války proběhla 
v únoru roku 1936 v okolí města 

Shire. Italské letectvo zde použilo 
nejen velké množství yperitu, ale 
na pozice Etiopanů svrhlo i 80 
tun zápalných a výbušných bomb. 
Masivní yperitové nálety se usku-

tečnily v další významné bitvě 
u města Negele. Proti etiopským 
pozicím používali Italové i další 
moderní zbraň – plamenometné 
tančíky. 

Etiopskou armádu decimovaly letecké nálety. 

Koloniální expanze pomocí 
leteckých eskader. 

Zápalné pumy ničily Habeš.

Epilog
Válečné tažení Italové s úspě-

chem završili triumfálním vstu-

pem do etiopského hlavního města 
Addis-Abeby. Válka tak skončila 
vojenským vítězstvím Itálie a oku-

pací Habeše. Císař Haile Selassie I. 
na poslední chvíli unikl a odebral 
se do exilu, pobýval především 
ve Spojeném království. Dne 
30. června 1936 promluvil v sídle 

Společnosti národů v Ženevě, 
žádal svět o pomoc, ale marně. 
Krátce nato upoutal pozornost 
světa začátek občanské války ve 
Španělsku… Na etiopský trůn se 
císař Haile Selassie vrací v roce 
1952, což je def initivní tečka 
za italskými koloniálními výboji 
v této části Afriky. 

Připravil Mirek Brát, 
zdroje foto via wiki, flickr, 

youtube, pinterest 

protivníka. Útoky na jeho zázemí 
měly především demoralizovat 
civilní obyvatelstvo a ničit infra-

strukturu nemající nic společného 
s válečným průmyslem, zbrojovka-

mi, armádními sklady apod. 

Ve víru občanské války
Takový byl totální letecký útok 

na Guernicu, ve kterém byl jediným 
strategickým místem (z vojenského 

hlediska) most přes tamní řeku. 
Ten se však paradoxně nestal cílem 
ani jedné z vln leteckého útoku. 
Bombardování provedly letouny 
dobrovolnické německé Legie 
Kondor s podporou bombardérů 
italského letectva z jednotky Avi-
azione Legionaria. Němci a Italové 
podporovali boj generála Franca 
proti II. španělské republice. Na 
straně druhé, republikánské síly se 
těšily podpoře Sovětského svazu. 

Zároveň na jejich straně bojovali 
tzv. interbrigadisté z mnoha zemí 
Evropy včetně tehdejšího Českoslo-

venska Jednalo se o dobrovolníky, 
kteří do Španělska přijeli bojovat 
proti fašizmu zosobněném Fran-

covou osobou i veřejnou podporou 
nacistického Německa a fašistické 
Itálie tomuto armádnímu pučistovi. 

Bombardování civilistů

Náletu na Guernicu se zúčast-
nilo 31 bombardérů, které ve 
vzduchu chránilo 26 stíhaček. 
Smrtící náklad uvolněný z pu-

movnic letadel proměnil městečko 
za necelé tři hodiny v hromadu 
trosek. Den k náletu nebyl vybrán 
náhodně. Jednalo se o pondělí, kdy 
se v Guernice konal pravidelný trh, 
kde nakupovaly tisíce obyvatel. 
Německá a italská letadla nalétá-

vala na Guernicu ve skupinách po 
třech strojích. Každých 15 minut 
tak dopadal na městečko nový ná-

klad pum výbušných i zápalných. 
Baskická vláda oficiálně po náletu 
oznámila, že zde zemřelo 1654 lidí. 
Moderní badatelé se ovšem kloní 
k číslu výrazně nižšímu. V historii 
je Guernica uváděna jako první 
příklad masového bombardování 
civilního cíle. V tomto pohledu je 
však nutné podotknout, že již dříve 
a opakovaně bombardovala Legie 
Kondor s italskou podporou i re-

publikánský Madrid. Soustředě-

nost a ničivost náletu na Guernicu 
z ní však učinila jasný, solitérní 
a pochopitelný symbol. 

 

Obraz Pabla Picassa
Celosvětovým uměleckým sym-

bolem bombardování se stal obraz 
Pabla Picassa nazvaný Guernica. 
Jedná se o působivé malířské dílo 
široké sedm metrů, které v duchu 
uměleckého kubismu vyjadřuje 
lidské utrpení a zkázu. Zajímavostí 
je, že zakázku na obraz přijal Picas-

so několik měsíců před osudným 
bombardováním. Obraz s obecnou 
tématikou občanské války měl být 
součástí španělské expozice na 
výstavě v Paříži. Utrpení obyvatel 
z Guernicy umělce hluboce zasáhlo 
a obraz tak vytvořil v aktuálním 
kontextu události, která se stala ce-

losvětovým mementem válečného 
utrpení civilních obyvatel. 

Připravil Mirek Brát, 
zdroje foto via wiki, 

pinterest, youtube, flickr 

Na Guernicu dopadaly bomby za 
bílého dne. 

Takto viděly město posádky bombardérů. Zničená Guernica povstala z trosek. 

Messerschmitt Bf 109 
s imatrikulačními znaky Legie Condor. 



Kaleidoskop zajímavostíHASIČSKÉ NOVINY 10/2021 l www.hasicskenoviny.czstrana 4

OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

DHZO a DHZ: jaký je v tom rozdíl? 
Slovenský systém dělení dobrovolných hasičských jednotek zná 

zkratky DHZ a DHZO. 
DHZO: dobrovolný hasičský sbor obce je hasičská jednotka. Každá 

obec nad 500 obyvatel je totiž na Slovensku povinna podle zákona 
o ochraně před požáry zřídit vlastní dobrovolný hasičský sbor obce 
na zdolávání požárů a provádění záchranných prací, udržovat jeho 
akceschopnost a zajišťovat materiálně technické vybavení. DHZO jsou 
zařazovány krajskými ředitelstvími do celoplošného rozmístění sil 
a prostředků hasičských jednotek Slovenské republiky. Aktuálně je tam 
zařazeno 1 865 DHZO s přibližně 20 000 členy. 

DHZ: Dobrovolné hasičské sbory (DHZ) jsou základními organizač-

ními jednotkami Dobrovolné požární ochrany Slovenské republiky, která 
je občanským sdružením. 

V současné době funguje na Slovensku 2 221 dobrovolných hasičských 
sborů (DHZ), které mají spolu 81 000 členů.

 (ilustračni foto dobrovolnihasici.sk)

SDH Hluchov
V naší pravidelné rubrice se nyní vypravíme do obce Hluchov v Olo-

mouckém kraj. Ačkoli je pravidlem této rubriky, že vznik hasičského 
sboru je vázán na měsíc, kdy vychází konkrétní číslo Hasičských novin, 
u Hluchova uděláme drobnou výjimku. Hasičský sbor zde vznikl v červnu 
1884, ale jeho vznik byl iniciován událostí z května téhož roku, kdy zde 
velký požár zničil dva domy. Do té doby obyvatelstvu většinou při po-

žárech nezbývalo než zachraňovat holé životy, protože na aktivní hašení 
nebyly prostředky. Proto starosta obce Jan Čadílek svolal na 2. června 
1884 veřejnou schůzi do školní budovy. Na schůzi přišla většina občanů 
a ti jednohlasně schválili návrh na založení sboru dobrovolných hasičů. 
Ihned byl zvolen prozatímní výbor, který zahájil svou práci žádostí o za-

koupení čtyřkolové stříkačky. 8. června 1884 obecní výbor jejich žádost 
jednomyslně schválil. V týž den svolal prozatímní výbor schůzi, na kterou 
měl přístup jen ten, kdo chce být činným nebo přispívajícím členem. Do 
schůze se přihlásilo 37 činných členů a 11 přispívajících. Tento nový výbor 
hned objednal pro 37 činných členů celou výzbroj, která tehdy stála 600 
zlatých. Vše bylo objednáno v továrně na hasičské nářadí vdovy Sméka-

lové v Čechách. 16. června 1884 koupil obecní výbor novou čtyřkolovou 
ruční stříkačku za 600 zlatých a ta byla dne 22. června 1884 slavnostně 
přivezena do Hluchova. Přítomni byli i členové továrního hasičského 
sboru v Čechách pod Kosířem. Již 29. července 1884 se nově založený 
sbor zúčastnil prvního hašení požáru. A ještě něco z moderní historie 
sboru podruhé světové válce: V roce 1958 obdržel hasičský dobrovolný 
sbor z Hluchova novou požární stříkačku PS-8. Hluchovští hasiči navíc 
v roce 1959 zakoupili i starší autobus, který byl používán k zájezdům, 
k odvozu brigádníků a k podobným účelům.

(zdroj textu web obce Hluchov, foto via wiki, volné dílo, 
autor: David Fajfr)

HASIČSKÁ HISTORIE

Dotace MV ČR: Sdružení v roce 2020 pracovalo s dotací v celko-

vé výši 24.771.945 Kč. Dotace byla čerpána na jednotlivé projekty. 
Z důvodu omezení akcí byla část dotace v průběhu roku vrácena na 
účet poskytovatele. Prostředky byly použity na spolupráci při odborné 
přípravě, k zajištění odborné přípravy v rámci Ústředních hasičských 
škol, výchovné a vzdělávací činnost na úseku práce s dětmi a mládeží 
v oblasti požární ochrany – soutěže TFA mladého hasiče, besedy – Ha-

sičské jiskření a Požární ochrana očima dětí, na preventivně výchovnou 
činnost, propagaci a historii požární ochrany, na činnost psovodů SDH 
Hejnice, na soutěže v disciplínách TFA a v neposlední řadě na zabez-

pečení chodu kanceláře SH ČMS a kanceláří pobočných spolků SH 
ČMS stabilním aparátem. 

(zdroj výroční zpráva SH ČMS za rok 2020)

 INFO Z ČINNOSTI KANCELÁŘE SH ČMS

Již příliš dlouho v naší zemi 
přetrvává nepříznivá situace kvůli 
koronavirové nákaze. Všichni se 
snažíme vytrvat, udržet si pozi-
tivní mysl a pomáhat těm, kteří 
to potřebují nejvíce. Na únorové 
schůzi výboru SDH Bošovice 
(okres Vyškov) tak vzešla od 
jednoho z členů myšlenka v po-

dobném duchu – hasiči z Bošovic 
mohou pomoci v této složité době 
dárcovstvím krve. Myšlenka se 
ujala a sbor začal plánovat průběh 
celé akce.

Původní představa byla velmi 
jednoduchá a standardní. Devět 
členů sboru se vypraví naším 
DA na transfuzní stanici v Brně 
a zúčastní se zde odběru. Sta-

rosta sboru tak dostal za úkol 
zarezervování vhodného termínu 
a vykomunikování podmínek 
odběru. Vzhledem k situaci však 
koordinátor odběru zastupující 
brněnskou nemocnici nabídl jinou, 
mnohem zajímavější variantu – 
mobilní odběrová stanice přijede 
přímo do hasičské zbrojnice v Bo-

šovicích! Podmínkou tohoto typu 
odběru bylo zajištění účasti 35 až 
40 dobrovolníků, kteří budou moci 

V pondělí 26. 4. 2021 proběhlo 
v nové hasičské zbrojnici v Malých 
Svatoňovicích předání daru od 
Nadačního fondu REGI Base I.

Nadační fond REGI Base I. 
pomáhá od roku 2011 novodobým 
válečným veteránům, později 

Na obnovu letitého vozového 
parku čekají jednotky dobrovol-
ných hasičů ve dvou místních 
částech Přerova. Do zakoupení 
aut bude město investovat 2 mi-
liony 700 tisíc korun, velkou část 
nákladů pokryje dotace. Radní už 
schválili zadávací podmínky k za-

kázce. „Počítáme s nákupem jed-

noho nákladního auta pro Čekyni 
a druhého pro Dluhonice. Na oba 
nákupy nám už Olomoucký kraj 
přispěl dohromady částkou 200 
tisíc korun, Ministerstvo vnitra 
přikleplo každému vozu 450 tisíc,“ 
řekla náměstkyně přerovského 
primátora Hana Mazochová. Rada 
už i odsouhlasila pět dodavatelů, 
kteří budou vyzváni k předložení 
nabídky. Pokud se do výběrového 
řízení zapojí, budou muset nabíd-

nout auto, které splňuje veškeré 
limity pro moderní hasičské vozy. 
V zadání je jasně definováno tře-

ba i to, jak bude vypadat kabina 
čekyňské osádky. „Musí být vy-

bavena nejméně osmi sedadly ve 
třech řadách, první a třetí má být 
orientována po směru jízdy, druhá 
proti. Pod sedadly musí být prostor 
pro uložení drobného požárního 
příslušenství v přepravkách, nad 

ve zbrojnici krev darovat. Tuto 
výzvu sbor moc rád přijal, jelikož 
první ohlasy ze strany hasičů byly 
velmi pozitivní a počet zájemců již 
od první chvíle převyšoval počet 
původních devíti dárců.

Výzva k zapojení do této akce 
byla zveřejněna na plakátech 
v obci, elektronickou formou 
ji pak sdílely desítky uživatelů 
sociálních sítí. Zájemci se mohli 
jednoduše zaregistrovat na ofici-
álních webových stránkách SDH 
Bošovice a první registrace na sebe 
nenechaly dlouho čekat. 

Po vyslovení nápadu a zajištění 
propagace celé události zbývalo 
vhodně připravit odběrové místo. 
Dva týdny před plánovaným odbě-

rem přijeli zástupci transfuzní sta-

nice FN Brno zkontrolovat prostory 
hasičské zbrojnice a informovat 
o dalších krocích, které je třeba ješ-

tě před odběrem vykonat. Vše bylo 
v pořádku, internetové připojení 
fungovalo na jedničku a zbrojnice 
tak byla označena za vhodné místo 
pro provedení odběrů. 

Samotné odběry se konaly ve 
čtvrtek 15. dubna a vzhledem 
k nutnosti dodržení vládních naří-

rozšířil svoji pomoc i na vojáky, 
policisty, hasiče, zaměstnance 
a jejich rodinné příslušníky.

Dar v podobě 2000 respirátorů 
a 5000 roušek vyrobených v České 
republice předal předseda předsta-

venstva správní rady Nadačního 

sedadly LED osvětlení,“ uvedla 
Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 
zakázek města. Technické pod-

mínky jsou obsáhlé, každá zakáz-

ka je vedena zvlášť a zohledňuje 
požadavky jednotlivých sborů. 
Dodavatel bude muset zajistit 
například i nápisy vyvedené na 
přední karoserii kabiny. O nutnos-

ti obnovit zastaralý vozový park 
mluví hasiči už dlouho. „Faktem 
je, že některé vozy jsou už opravdu 
vysloužilé kousky. V Dluhonicích 
mají ještě Tatru 805 vyrobenou 
v roce 1956 a je čím dál složitější 
ji udržovat v provozuschopném 
stavu. V Čekyni využívají Avii 
z roku 1988, která už není v dob-

rém technickém stavu. Druhé auto 
mají Čekyňští z roku 1966 – je sice 
krásně udržované, ale na první 
pohled je zřejmé, že jde o vete-

rána,“ konstatoval Tomáš Staněk, 
který na přerovském magistrátě 
vede krizové řízení. Také ostatní 
dobrovolní hasiči na tom nejsou se 
stářím aut o nic lépe, postupně se 
proto počíná s omlazováním jejich 
vozového parku. „Nejnovější auto 
mají přerovští dobrovolní hasiči, 
jedná se o Iveco Daily z roku 2013. 
Druhým nejmladším je čtrnáct let 

zení bylo třeba rozdělit dárce do tří 
skupin a zamezit tak hromadnému 
setkávání. Po celou dobu konání 
odběrů bylo na místě přítomno 
navíc několik ochotných členů 
sboru, kteří nabízeli účastníkům 
občerstvení po odběru a pomáhali 
také po organizační stránce. 

K odběru se dostavilo 39 dárců, 
16 žen a 23 mužů. Celkem 23 dob-

rovolníků přišlo darovat krev úplně 
poprvé. Z tohoto celkového počtu 
muselo být nakonec 8 zájemců 
vyřazeno z odběrů kvůli různým 
zdravotním překážkám, samotné 
odběry tak absolvovalo celkem 31 

dárců. SDH Bošovice všem dárcům 
moc děkuje a váží si účasti každého 
z nich! Je skvělé vidět u tolika lidí 
zájem a snahu pomáhat i v těchto 
náročných dnech. Všichni členové 
sboru věří, že darovaná krev po-

může co největšímu počtu potřeb-

ných. A pokud nyní čtete o akci 
tohoto typu poprvé a dárcovství 
vás oslovilo, SDH Bošovice bude 
obdobnou akci pořádat opět na 
podzim tohoto roku a již se na její 
organizaci velmi těší. 

Za SDH Bošovice
starosta sboru Aleš Skulínek

Dárcovství krve v Bošovicích

Další roušky pro dobrovolné hasiče

Dobrovolní hasiči čekají na nové vozy, 
ty staré mohou do šrotu nebo mezi veterány

fondu Bc. Hynek Čech společně se 
zástupci sponzorské firmy OMD 
Vision, s. r. o. Přítomen byl i Ing. 
Jan Šrůtek, člen OOR represe 
OSH Brno-město. Dar si převzal 
starosta OSH Trutnov Miloslav 
Bárta společně se starosty okrsků, 
s jejichž pomocí budou respirátory 
a roušky distribuovány do jedno-

tek sboru dobrovolných hasičů 
okresu Trutnov, kteří se nemalou 
měrou podíleli a stále podílejí na 
pomoci v boji s nemocí covid-19. 
Potýkají se s různými situacemi, 
které jsou s pomocí kolem nemoci 
spojené.

Přítomen byl starosta obce Malé 
Svatoňovice Vladimír Provazník, 
který je zároveň starostou SDH 
této obce. V době, kdy dochází 
k postupnému a vytouženému roz-

volňování života v České republice 
je dar pro hasiče velice důležitý. 
„Děkujeme Nadačnímu fondu 
REGI Base I. a sponzorské firmě 
Vision, s. r. o., za dar pro naše ha-

stará cisterna Renault Midlum,“ 
vzpomněl přerovský primátor 
Petr Měřínský. Město Přerov má 
celkem osm jednotek dobrovol-
ných hasičů – jedna je v Přerově, 
další v místních částech Kozlovi-
ce, Dluhonice, Újezdec, Čekyně, 

siče, kterého si velice považujeme 
a panu Šrůtkovi za zprostředková-

ní,“ řekl při předání starosta OSH 
Trutnov Miloslav Bárta.

Hasiči rozváží dezinfekční 
prostředky ve svých obcích, stále 
poskytují roušky a respirátory 
spoluobčanům. Pomáhají po -

třebným, jako jsou naši senioři, 
s vyrovnáváním se se situacemi, 
které v souvislosti s covidem 
nastaly (nákupy, lékárny, převozy 
a jiné). Dále například dezinfikují 
společné prostory i veřejná místa 
svých obcí a stále jsou připraveni 
plnit si své povinnosti, které s co-

videm úzce nesouvisí, ale opatření 
s ním spojená musí – jako všichni 
ostatní – stále dodržovat.

zapsala Julie Burdychová, 
starostka okrsku č. 2 

Malosvatoňovicko 
– Radvanicko, 

vedoucí mládeže okresu 
Trutnov

Henčlov, Vinary a Penčice. Ročně 
přijde z rozpočtu každé jednotce 
asi 67 tisíc korun a tyto peníze 
jdou především do zásahového 
vybavení, údržby vozového parku 
či školení.

 (zdroj textu a foto prerov.eu)
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HASIČI NA SÍTI XXXIV.

Dnes se za hasičskou webovou prezentací vypravíme do městysu Liteň 
v okrese Beroun ve Středočeském kraji. Žije zde přibližně 1 200 obyvatel. 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů městysu Liteň spadá do kategorie 
JPO III/1, tzn., že zabezpečuje výjezd jednoho požárního družstva do 
10 minut od vyhlášení poplachu. Svolání jednotky probíhá pomocí sys-

tému FIREPORT a sirény. Jednotka také zajišťuje požární ochranu pro 
okolní obce – Korno, Měňany a Nesvačily. Sbor dobrovolných hasičů 
Liteň byl založen v roce 1877 a je tak nejstarším činným sborem okresu 
Beroun. Sbor se aktivně podílí na kulturním dění v obci. Nejvýznamnější 
pořádanou akcí je Loučení s létem - zábavná akce pro děti i dospělé, 
zakončená večerním koncertem. V areálu bývalého statku každoročně 
hasiči pořádají oblíbené pálení čarodějnic. Od roku 1945 je sídlem sboru 
bývalá židovská synagoga na náměstí. V roce 2014 bylo v Litni založe-

no i družstvo mladých hasičů. Webové stránky hasičů z městysu Liteň, 
fungující na nezabezpečené doméně prvního řádu, se nám líbily. Obsahují 
vše podstatné – slovem i obrazem – z historie a současnosti sboru. Web 
umožňuje i přímé propojení se sociální sítí Facebook. Ocenili jsme úvodní 
heslo: Všem živlům navzdory, člověku ku pomoci. Specialitou webu je, 
že pro mladé hasiče používá důsledně milé označení malí hasiči. Jediná 
drobná výtka by snad mohla směřovat k častějším aktualizacím webu. 
Jinak dáváme palec nahoru!  

foto: úvodní strana webu

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase

I rokem 2021 vás v Hasičských novinách provází rubrika, ze které by 
možná měl radost i pan Komenský. Proč? Protože právě on říkal: Svěřovat 
věci pouhé paměti znamená zapisovati je do větru, neboť naše paměť je 
prchává. Pamatujete si například, co se stalo v květnu před šesti lety? 
Naše rubrika vám chce připomenout události, příběhy, zprávy: tuctové 
a všední či naopak výjimečné a důležité z obecného i hasičského hlediska, 
které se udály již před více lety. Můžete pak porovnávat, zda je aktuální 
období roku 2021 podobné či jiné, než bylo to, které se již po pás propadlo 
do řeky času… 

Přenesme se v čase do jara roku 2015, kdy Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje a Česká asociace hasičských důstojníků pořádaly již 
dvanáctý ročník v pořadí soutěže jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
v záchranářských disciplínách Rallye Hamry 2015. Samotné hasiče na více 
místech zaskočilo věrohodné a expresivní chování zúčastněných osob při 
simulovaných situacích: Opilý řidič traktoru, křičící žena u zatopeného 
domu či nezadržitelná dcera s matkou ve snaze pomoci otci z hořícího 
domu… Fyzická zdatnost nutná pro zvládnutí podobných situací musela 
být doplněna i o nezbytnou psychickou pohodu.

(zdroj foto HZS OK)

Úvodní strana webu

Stránky JSDHO a SDH městysu Liteň
http://www.sdhliten.cz

VE ZKRATCE
Institut ochrany obyvatelstva jako výcvikové centrum OPCW pokra-

čoval v online výcviku pro chemickou bezpečnost Afriky. Po výcviku 
pro Jihoafrický region se ve dnech 28.–29. dubna 2021 uskutečnil výcvik 
použití informačních systémů aplikace WISER a databáze ERG pro 
státy Západoafrického ekonomického společenství ECOWAS Akce se 
zúčastnilo osm-

náct expertů ze 
sedmi států zá-

padoafr ického 
společens t v í : 
z Beninu, Po-

břeží slonoviny, 
Ghany, Libérie, 
Nigérie, Sene-

galu a Toga. 

foto HZS ČR

Nastal histor ický okamžik 
pro JSDH Žebrák, neboť poprvé 
v historii města a 140 leté histo-

rii dobrovolných hasičů v Žeb-

ráku, dostali hasiči úplně no-

vou cisternu – Scania P440 XT 
CAS 20/4000/240, která nahradí 
40 let starou cisternu Š706 RTHP 
z roku 1981. Výrazně se tím tak 

Den záchranářů v Kolíně – akci 
s dlouholetou tradicí, která měla 
ve městě na Labi vždy v květ-
nu nezastupitelné místo, nebylo 
možné z důvodu pandemie už dru-

hým rokem realizovat. Vzhledem 
k lepšící se situaci se však kolínští 
záchranáři rozhodli uspořádat 
letos 8. května alespoň JÍZDU 
ZÁCHRANÁŘSKÉ TECHNIKY, 
kterou byly tradiční slavnosti 
vždy odstartovány. Přesně v 10 
hodin vyjely záchranářské vozy na 
stanovenou trasu ulicemi Kolína. 
O akci projevili obyvatelé města 
nečekaný zájem a jízda byla pro 
všechny velice emotivní – a to 
nejen pro stovky přihlížejících 
na chodnících, ale i pro samotné 
příslušníky a další členy složek 
integrovaného záchranného sys-

tému ve vozidlech. Obyvatelé je 
překvapili transparenty s nápi-

Vývoj v oblasti požární bezpeč-

nosti staveb a technologií vyža-

duje široký komplex teoretických 
znalostí a praktických zkušeností. 
Zejména praktické zkušenosti při 
navrhování, instalaci, uvádění do 
provozu a při provozu požárně 
bezpečnostních zařízení je oblast, 
kterou lze obtížně v obecné formě 
napsat v technických či právních 
předpisech. Konkrétní provedení 
požárně bezpečnostního zařízení 
nelze realizovat a provozovat bez 
praktických zkušeností. Nové 
a modernější technologie jednot-
livých požárně bezpečnostní zaří-
zení umožňují jejich lepší využití 
a propojení s dalšími požárně bez-

pečnostními zařízeními. To s sebou 
ale přináší vícečetné varianty mož-

ných stavů, kde vzhledem k pomě-

ru jejich počtu a kombinací může 
vzniknout kombinace nežádoucí. 
Proto se problematice systémové 
integrity požárně bezpečnostních 
zařízení musí věnovat stejná pozor-
nost, jako každému jednotlivému 
požárně bezpečnostnímu zařízení. 
V obsahu knihy, autorů Václava 
Kratochvíla, Šárky Navarové, 
Michala Kratochvíla jsou v ob-

lasti systémové integrity požárně 
bezpečnostních zařízení uvedeny 
základní principy posuzování, 
které zohledňují základy a obecné 
postupy. Úvodní kapitoly knihy 
jsou věnovány stavbám a jejich 
částem, základům oboru požární 

zvýší akceschopnost jednotky. 
Automobil disponuje výbavou, 
která se sestavovala v technických 
podmínkách tak, aby cisternová 
automobilová stříkačka splňova-

la veškeré požadavky předpisů 
pro provoz stanovené vyhláš-

kou 35/2007 Sb. O technických 
podmínkách požární techniky. 

sy „DĚKUJEME“ podél silnic. 
Smyslem letošní jízdy záchranářů 
bylo uctít památku obětí nemoci 
covid-19, vyjádřit podporu všem 
pozůstalým a zároveň poděkovat 
obyvatelům města za zodpověd-

nost a vytrvalost ve společném 
boji proti pandemii. Do kolony 
zařadili hasiči základní techniku, 
kterou využívají ke standardním 
událostem, jako například cister-
novou automobilovou stříkačku 
Scania, velitelské vozidlo Ford 
Ranger, vyprošťovací automobil, 
který zasahuje hlavně u doprav-

ních nehod nákladních vozidel, 
velkokapacitní cisternu Tatra 
a osobní automobil v barvách 
hasičského záchranného sboru. 
Kolonu samozřejmě doplnila 
i technika Policie České republiky 
a Zdravotnické záchranné služby 
Středočeského kraje. Tento rok se 

bezpečnosti staveb a technologií. 
Další kapitoly obsahují vždy ke 
konkrétnímu požárně bezpeč-

nostnímu zařízení se základními 
informacemi a principy. Na závěr 
je představena činnost složek IZS 
při mimořádných událostech, ať 
již vyvolaných absencí požárně 
bezpečnostních zařízení nebo 
přírodními vlivy. Kniha je určena 
pro studenty škol oboru požární 
ochrana, bezpečnostního inženýr-
ství, technického zařízení budov, 
pozemního stavitelství, odbornou 
přípravu v jednotkách požární 
ochrany, pro znalosti zasahujících 
hasičů, oblast stavební prevence, 
kontrolní činnost, projektantům, 
investorům a široké odborné ve-

řejnosti.

Hasiči v Žebráku mají novou Scanii 

Jízda záchranářské techniky v Kolíně

Pořizovací cena nové cisterny je 
7.375.797 Kč s DPH, částečně byla 
hrazena z dotace Fondu zábrany 
škod České kanceláře pojistitelů 
ve výši 2.500.000 Kč, z dota-

ce Středočeského kraje ve výši 
1.000.000 Kč a zbývající částka 
byla dofinancována z rozpočtu 
města Žebrák. Vybavení je shodné 
s vybavením vozidel HZS. Platí 
pravidlo, že čím více odpovídají-
cí a modernější je vybavení, tím 
snadněji hasiči provádějí zásah. 
V současné době probíhá zaškolo-

vaní obsluhy, aby bylo vozidlo již 
brzy zařazeno do plného provozu. 
Věříme, že vozidlo bude všem 
spoluobčanům ku prospěchu ve 
chvílích, kdy to budou nejvíce 
potřebovat. Hlavně, aby u těch pří-
padů nešlo o lidské životy, ale ať to 
jsou raději technické zásahy. Vě-

řím, že i díky tomuto vozidlu bude 
náš zřizovatel a také kraj hrdý 
na to, co všechno naše jednotka 
dokáže. Velké poděkování patří 
všem, kteří se na tomto zázraku 

měl uskutečnit už 25. ročník Dne 
záchranářů. Věříme, že alespoň 
průjezd záchranářské techniky 
udělal obyvatelům – a hlavně těm 
nejmenším – radost, a budeme 
doufat, že příští rok se už zase 

podíleli. Zejména při získávání 
dotací a jednání na Ministerstvu 
vnitra ČR, které trvalo od roku 
2016, než jsme dotaci získali. 
Dále klukům z jednotky, bez je-

jich práce, přípravy technických 
podmínek a účasti na kontrolních 
dnech bychom to také nezvládli. 
Díky patří všem zastupitelům 
města Žebrák za to, že pořízení 
cisterny jednohlasně podpořili. 
Za spolufinancování děkujeme 
Ministerstvu vnitra ČR–GŘ HZS 
ČR a Středočeskému kraji. Skvě-

lou práci odvedl také dodavatel 
cisterny KOBIT THZ, který vy-

hrál výběrové řízení a vyšel nám 
vstříc se všemi požadavky. Pevně 
věříme, že nám později protiepi-
demická opatření umožní slav-

nostního předání vozu, abychom 
se s občany o tu radost mohli také 
podělit a vozidlo ukázat. 

Petr Beránek, 
velitel JSDH Žebrák 
(ze zdroje pozary.cz, 

redakčně kráceno)

potkáme na kolínském Dni zá-

chranářů v obvyklé podobě.

dle zprávy 
por. Ing. Dagmary Zemanové, 

HZS Středočeského kraje

Prezident republiky Miloš Ze-

man v sobotu 8. května 2021 
u příležitosti státního svátku Dne 
vítězství povýšil do hodnosti ge-

nerálmajora Ing. Vladimíra Vlčka, 

Hasičský záchranný sbor ČR 
má nové generály

Ph.D., MBA, ředitele HZS Morav-

skoslezského kraje, a jmenoval do 
hodnosti brigádního generála Ing. 
Daniela Miklóse, MPA, náměstka 
generálního ředitele HZS ČR. 

Vyšla odborná kniha 
Požárně bezpečnostní zařízení 

ve stavbách
V Dolních Beřkovicích v okrese 

Mělník se 5. června uskuteční už 
3. ročník Jentak-race, Závodu na 
podporu Nadace policistů a hasičů. 
Vyválíte se v bahně, proskáčete, 
prolezete nějakou tu pneumatiku, 
zaplavete si lehce v Labi, něco 
si přenesete, uběhnete přibližně 
4,5 kilometru a podobně. Nejde 
o vteřiny, jde o zábavu a vyzkou-

šení si toho, co ve Vás je. Finanční 
výtěžek ze sportovní akce (tj. celé 
startovné + příspěvky na místě) 
bude převeden na účet Nadace 

policistů a hasičů. V průběhu dne 
bude zajištěn doprovodný program 
pro všechny děti (malé soutěže, 
nafukovací skluzavka). Odpoledne 
dětský den, s ukázkami činnosti 
policie a hasičů a tematickými 
soutěžemi).

Prezence jednotlivců: 08:00–
09:15. Prezence dětí: 08:00–12:00. 
Prezence tříčlenných týmů: 08:00–
10:45. Start mužů a žen: 09:30. 
Start dětí: 12:15. Start tříčlenných 
týmů: 11:00. Dětský den: 14:00. 
Večerní zábava: 20:00.

Závod na podporu Nadace policistů a hasičů
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SDH Praha-Klánovice byl za-

ložen v roce 1930. Minulý rok 
pořádali šestnáctý ročník Zábav-

ného odpoledne s hasiči, který byl 
spojený s oslavami devadesátin 
sboru. Zúčastnilo se 228 dětí, 
které soutěžily v šesti disciplínách 
s hasičskou tématikou, po jejich ab-

solvování jim hasiči předali medaili 
a malý dárek.

Výstava i skákací hrad
V rámci oslav probíhal bohatý 

program: kromě jiného ukázky 
hasební techniky a postupů ha-

šení, výjezdová jednotka simulo-

vala výjezd k požáru, nechyběla 
ukázka poskytování první pomoci 
včetně odvozu zraněného sanitním 
vozem. Ve zbrojnici byla připrave-

na výstava mapující historii SDH 
doplněná o ukázku zásahových 
obleků hasičů. „Na výstavě již 
tradičně byla i hasičská stříkačka 
Holeček, kterou náš sbor zakoupil 
v roce 1931. Děti měly k dispo-

zici velký skákací hrad ve tvaru 
hasičského auta. Přijeli nás pod-

pořit kamarádi hasiči z několika 
jednotek s technikou, společně 
jsme při spanilé jízdě projeli Klá-

novicemi. Velký zájem vzbudila 
následná výstava hasičské tech-

niky. Nejstarším exponátem byla 
koněspřežná stříkačka z Dobročo-

vic, zaujala také Praga AN hasičů Netradiční záchranu osob si 
měli možnost na začátku května 
vyzkoušet hasiči ze Zlínského 
kraje. Ve dnech 4. a 5. května 
absolvovali ve Zlíně-Loukách 
a v obci Tečovice cvičení, které 
obsahovalo teoretickou a prak-

tickou část. Cvičení vycházelo 
z mimořádných událostí, které se 
staly v minulých letech. V prostoru 
vysokého napětí dochází ke zranění 
pracovníků údržby či zranění osob, 
které se tam dostaly záměrně nebo 
nešťastnou náhodou. Teoretic-

ká část se uskutečnila v objektu 
Územního odboru Zlín Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kraje 
společně se zástupci letecké asoci-
ace LAA ČR. Následně bylo přijato 
na tísňovou linku 112 oznámení 
o uvíznutí paraglidisty ve vodičích 
velmi vysokého napětí, které se 
v tomto případě nacházely ve výšce 
okolo 15 metrů nad zemí. Tímto 
oznámením začala část praktická: 
záchrana osoby. Pro přesnou loka-

lizaci paraglidisty přijel na pomoc 
hasičům kolega z Jihomoravského 
kraje, který pomocí dronu vyhledal 
uvízlou osobu a poté navedl zasa-

hující hasiče k místu mimořádné 
události. Taktéž byla kontaktována 
pohotovostní služba společnosti 
EG.D, a. s., k zajištění odpojení 
sítě od elektrické energie. Následně 
byl proveden samotný zásah ve 
výšce s použitím všech dostupných 
osobních a ochranných pracovních 
prostředků a technických prostřed-

ků, vedoucích k záchraně života 
uvízlého paraglidisty.

dle zprávy 
por. Mgr. Lucie Javoříkové, 

tiskové mluvčí 
HZS Zlínského kraje

Okresní odborná rada historie 
a muzejnictví při OSH Svitavy 
se každoročně schází na svých 
jednáních. Vloni na podzim uspo-

řádala setkání historiků, filatelistů 
a sběratelů. Jednání se zúčastnili 
další členové rady z dalších okresů 
Pardubického kraje. Setkání pro-

běhlo ve Slatiňanech a v obci Kočí, 
nechyběli hosté mj. Jan Aulický 
ředitel kanceláře SH ČMS, starosta 
KSH Josef Bidmon, vedoucí aktivu 
Zasloužilých hasičů SH ČMS Josef 
Netík a také senátoři Michal Kor-
tyš a Radko Martínek. „Společný 

Péče o tradice
Zdejší sbor byl založen v roce 

1895, v současné době má ve 
svých řadách 97 členů. Hasiči 
vždy byli a dosud jsou pořadateli 
mnoha sportovních a kulturních 
akcí v obci, například masopust-
ního průvodu, hasičského plesu 

z Českého Brodu,“ uvedl starosta 
sboru Martin Žebro. 

Mladí hasiči
S požárním útokem se předsta-

vili veřejnosti mladí hasiči. Není 
bez zajímavosti, že oddíl vznikl 
teprve před třemi lety. „Založení 
předcházela akce pro základní 
školu. Po čtyři týdny v určitý den 
v týdnu jsme jednu vyučovací ho-

dinu seznamovali žáky tří třetích 
tříd s prací hasičů a s požárním 
sportem. Při ukončení této akce 
bylo sobotní setkání členů SDH 
a výjezdové jednotky s žáky a jejich 
rodiči. Žáci jim předvedli s takovou 
jistotou a nadšením požární útok, 
že to rodiče neponechalo v klidu 
a disciplínu si vyzkoušeli také,“ 
připomněl starosta sboru. Na konci 
roku 2017 měl oddíl Soptíků devět 
dětí, od předloňska se počet rozrostl 
na dvacet pět, v současnosti jich je 
dvacet devět. Protože větší počet 
dětí zatím nejsou hasiči schopni 
zvládnout, mají zájemce v seznamu 
čekatelů. 

Sportovní úspěchy
Vloni absolvovaly děti soutěž 

v Nehvizdech v netradičních ha-

sičských disciplínách. Družstva 
si vedla nadmíru dobře, přípravka 
zvítězila, mladší žáci obsadili čtvrté 

program jsme zahájíli prohlídkou 
závodu Kobit-THZ ve Slatiňanech, 
v obcí Kočí si účastníci prohlédli 
hasičské muzeum a dřevěný kostel 
svatého Bartoloměje,“ uvedl vedou-

cí odborné rady Ladislav Dvořák. 
Účastníci si pochvalovali společné 
jednání, na kterém vystoupili hos-

té. Zaujaly zajímavé prezentace 
Františka Pecky o výrobě hasič-

ské techniky „Smekal – Potůček 
Slatiňany“ a Petra Mota na téma 
„Hasiči a poštovní známky“. Líbilo 
se vystoupení Zdeňka Holuba, kte-

rý si získal účastníky zajímavým 

s pochováním basy, dětského dne, 
stavění máje, každoročně zapalují 
Masarykovu vatru. Především 
masopustním průvodem a pocho-

váním basy se snaží obnovovat 
a zachovávat venkovské tradice. 
Do akcí se kromě hasičů zapojuje 
stále více nadšenců z řad místních 
hudebníků i široké veřejnosti.

Hřiště pro děti  
i mladé hasiče 

V roce 2014 nedaleko hasičské 
zbrojnice vybudovali s přispěním 
obce a Nadace O

2
 dětské hřiště 

s průlezkami a dalšími zajímavými 
prvky. „Maminky s dětmi tento 
prostor hojně využívají. Často se 
zde potkávají také s trénujícími 
mladými hasiči, kterých je mo-

mentálně v našem sboru čtyřicet, 
a to ve všech kategoriích, od dětí 
z mateřské školy až po maturanty. 
Činností s nimi se u nás momentál-
ně věnuje deset vedoucích,“ sdělil 
starosta sboru.

a starší třetí místo. Na Sportovním 
dni hasičských přípravek v požár-
ním útoku v Českém Brodě se před-

vedly přípravky v nejlepší formě, 
oddíl A obsadil druhé a tým B třetí 
místo. Nemalou radost udělaly bý-

valému vedoucímu mladých hasičů 
Václavu Musilovi, který pracoval 
s mládeží ve sboru v devadesátých 
letech a na soutěži jim vydatně 
fandil. V Kostelci nad Černými lesy 
v rámci Polipanských požárních 
útoků opět klánovičtí zabodovali 
a odvezli si třetí, čtvrté a šesté mís-

to. Na poslední loňské schůzce byl 
pokřtěn nový znak Soptíků Kláno-

vice. „Nebylo možné pro pandemii 
dokončit soutěž O zlatý hasičák, kde 
děti získávaly body z teoretických 

a praktických testů. Za velkou snahu 
a píli jsme rozhodli, že si odměnu 
stejně zaslouží. Místo klasického 
hasicího přístroje dostali přístroj 
„speciální“ v podobě sportovní 
lahve s nápisem Hasiči a znakem 
Soptíků,“ doplnil Martin Žebro. 
Mladí hasiči nezahálí ani v součas-

né nelehké době, kdy se nemohou 
vzájemně setkávat. Vedoucí dětem 
prostřednictvím emailu zasílají 
různá informativní videa o technice 
sboru, naučná videa, různé aplika-

ce, kde si mohou procvičovat vše, 
co se dosud naučily. Nejvíce ohlasů 
měla venkovní hra na trase, kterou si 
prošly s rodiči a plnily různé úkoly 
s hasičskou tematikou. 
Věra Nutilová, foto archiv SDH

Požární útok s rodiči

Hasič zhotovil sochu sv. Floriána
 „V nelehké době loňského roku nám více než kdy jindy 
pomohla dotace od Moravskoslezského kraje, díky které 
jsme mohli uspořádat několik letních akcí. Současně nám 
umožnila obnovit a doplnit vybavení pro činnost mladých 
hasičů. Neméně důležitá pak byla i finanční podpora z obce 
Hukvaldy a z MŠMT,“ uvedl Ivan Rožnovský, starosta SDH 
Rychaltice v okrese Frýdek–Místek.

Sportovní soutěže
I přes těžkosti, které loňský rok 

přinesl, se mladí hasiči zúčastnili 
několika pohárových soutěží v okolí 
a převezli z nich několik pohárů. 
V Rychalticích proběhla v červnu 
soutěž MH v požárním útoku Me-

moriál Filipa Juříka, kde bojovalo 
víc než 30 družstev MH a družstvo 
přípravky si vybojovalo zlaté medai-
le. Kladně bylo hodnoceno třídenní 
soustředění v Brumově-Bylnici. Pro 
děti byl připraven hasičský víceboj 
družstev, hledání pokladu a spousta 
další zábavy v areálu místního kou-

paliště. Hasičská mládež nechyběla 
ani na Dni obce, kde uhasila „hořící 
školu“ a pomáhala s organizací her 
pro širokou dětskou veřejnost.

Družstvo žen
V loňském roce obnovilo po 

několika letech sportovní činnost 
družstvo žen, které se pokusí 
navázat na úspěšné předchůdkyně 
z období před 10 lety, kdy ženy 
plnily vitríny v hasičské zbrojnici 
poháry k prasknutí. Z jejich řad 
vzešla dobrovolná hasička Petra 
Mif kovičová, která několik let 
reprezentoval Českou republiku 
v požárním sportu, vrcholem její 
kariéry bylo vítězství na hasičské 
olympiádě ve Francii v roce 2013.

Socha sv. Floriána
Počátkem září zdejší sbor oslavil 

125 let trvání. Kvůli koronaviru 

se oslavy nesly ve skromnějším 
duchu. V rámci oslav bylo požeh-

náno dřevěné soše sv. Floriána 
v kostele sv. Mikuláše, kde je nyní 
uložena. Dokonalé dílo zhotovil 
hasič Martin Holexa, dlouholetý 
člen sboru, který ji ve volném čase 
tvořil několik měsíců. Při pohledu 
na sochu byste jistě nehádali, že je 
to pouhý řezbář amatér a před touto 
sochou vytvořil pouze jednotky 
obdobných řezeb. Na slavnostní 
valnou hromadu, která by zhod-

notila činnost posledních pěti let, 
netrpělivě čekají a současně se na 
ni moc těší.

text Věra Nutilová, 
foto archiv SDH 

Jednaly odborné rady historie
vyprávěním o Regionálním muzeu 
v Dolním Újezdu u Litomyšle, 
v něm je část věnována hasičům. 
Zajímavé odpoledne uzavřel Jaro-

slav Šimon s prezentací hasičských 
plesových pozvánek z první re-

publiky. Přítomní byli seznámeni 
s novými knižními publikacemi: 
Hasičská technika v Pardubickém 
kraji a Slatiňanská továrna na výro-

bu hasičských stříkaček a zařízení. 
Uvedenými tituly byli účastníci 
obdarováni, což vyvovalo velice 
kladnou odezvu.     Věra Nutilová, 

foto archiv OORHM

Nový dopravní automobil zís-

kali dobrovolní hasiči z Jablonec-

kých Pasek. Jeho nákup podpořily 
příspěvky z Ministerstva vnitra 
ČR a Libereckého kraje, zbytek 
uhradilo statutární město Jablonec 
nad Nisou. Pořizovací cena vozu 
Volkswagen–Crafter byla 1.244 tis. 
Kč „Jeho nákup podpořily dotace 
z MV– GŘ HZS ČR – ve výši 450 
tis. Kč a z rozpočtu Libereckého 
kraje město získalo 300 tis. korun. 
Zbytek doplnil Jablonec ze svého 
rozpočtu,“ říká vedoucí oddělení 
krizového řízení jabloneckého 
magistrátu a bezpečnostní ředitel 
Vratislav Pavlín. „Město zřizuje 
tři jednotky dobrovolných hasičů. 
Naší snahou je, aby byli perfektně 
připravení k zásahu, což je pod-

míněné také patřičnou výbavou,“ 
komentuje nákup nového vozu 
jablonecký primátor Jiří Čeřovský. 
„Nový automobil bude sloužit pro 
práce na vodě, jeho základní vyba-

vení doplňuje i nafukovací člun,“ 
říká Michal Prokop, velitel jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů Jablo-

necké Paseky.
(zdroj: statutární město 

Jablonec nad Nisou)

Hasiči 
zachraňovali 
paraglidisty 

z vodičů 
vysokého 

napětí

Pasečtí hasiči 
mají nový vůz
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Ani vysoké hory nejsou oproštěny od 
rizika požáru. Hořelo tak i na nejvyšším 
bodě Afriky – Kilimandžáru. Požár 
tehdy způsobili turisté při neopatrném 
ohřívání jídla. Se zahnáním nebezpečné-

ho červeného kohouta ze střechy Afriky 
pomohla hasičská letadla a vrtulníky. 
Zásah hasičů stěžovala nadmořská výška, 
silný vítr a sucho. Pokud si nemůžete 
vzpomenout, na území jakého afrického 
státu se Kilimandžáro nachází, zkuste 
vyluštit naši dnešní křížovku.

 (foto flickr)

ZAUJALO NÁS...

1.  Látka je nebezpečná když:
a) nekontrolovatelně vytéká
b) vykazuje jednu nebo více 

nebezpečných vlastností
c) uniká do kanalizace

2. Jednotky se musí k místu 
havárie přibližovat:

a) pokud možno po směru větru
b) pokud možno proti směru 

větru
c) pokud možno bokem ke směru 

větru

Test (správné odpovědi najdete pod čarou, zdroj testu s laskavým svolením portálu pozary.cz): 

Otestujte si své hasičské znalosti

3. Dostatečný odstup od místa 
havárie je v případě neznámé 
nebezpečné látky:

a) 100 metrů     b) 30 metrů
c) 50 metrů

4. Při zásahu na havárii ne-
bezpečné látky je potřeba 
vytvořit minimálně:

a) nebezpečnou zónu, vnější 
zónu

b) nebezpečnou zónu, vnější 
zónu, bezpečnostní zónu

c) bezpečnou zónu, vnější zónu

5. Dokud se nezjistí, o jakou 
látku se jedná:

a) musí být vyloučeny iniciační 
zdroje

b) nesmí hasiči vstoupit do ne-

bezpečné zóny
c) musí hasiči zůstat ve vnější 

zóně

správné odpovědi: 1b, 2a, 3a, 4a, 5a

Zásah s přítomností nebezpečných látek

Mše svatá v den svátku sv. Floriána 
Hasičský záchranný sbor České republiky uctil 4. května 2021, v den 
svátku sv. Floriána, prostřednictvím mše svaté, památku hasičů, kteří 
zahynuli ve službě a poděkoval tak všem hasičům, kteří denně nasazují 
své životy. Mši svatou sloužil Jeho Eminence, Dominik kardinál Duka 
OP v kostele svatého Mikuláše na Malé Straně v Praze. Mše svatá ne-

byla, s ohledem na aktuální opatření související s covid-19, přístupná 
veřejnosti. Kdo to vlastně byl svatý Florián? Narodil se pravděpodob-

ně roku 250 n. l. v obci Cetia, později Zeiselmauer-Wolfpassing, na 
okraji provincie Noricum, dnes spolková země Dolní Rakousy ležící 
v Rakousku. Působil jako plukovník římského vojska v Cetii, poté jako 
správce římské provincie Noricum se sídlem v městě Lauriacum. Byl 
horlivým křesťanem, a tak za vlády císaře Diokleciána tajně pomáhal 
pronásledovaným křesťanům. Svatý Florián zemřel dne 4. května roku 
304 našeho letopočtu poté, co byl svržen z mostu do řeky Enže s mlýn-

ským kolem připevněným na krku. Byl provizorně pohřben křesťankou 
Valérií na jejím statku. Později byly jeho ostatky přeneseny a pohřbeny 
poblíž dnešního Lince, kde byl nad jeho hrobem v 6. století postaven 
klášter sv. Floriána.                                  (foto: repro youtube, TV Noe)

Hasiči na střeše Afriky

Ve středu 21. 4. 2021 zastihla 
Sbor dobrovolných hasičů v Bys-

trém velmi smutná zpráva. Z řad 
jeho členů navždy odešel nejstarší 
člen a starosta sboru bratr Josef 
Dusílek. 

Josef Dusílek se stal členem 
sboru v roce 1959. Po celou dobu 
členství se velmi aktivně zapo-

joval do celého dění ve sboru. Se 
svými vrstevníky pokládal v 60. 
letech minulého století základní 
kameny moderní historie sboru. 
V této době byla přistavena část 
hasičské zbrojnice a pořízen nový 
zásahový automobil. Bez Josefova 
fotoaparátu a kamery se v té době 
nemohla obejít žádná hasičská 
soutěž nebo akce. 

Josef Dusílek se zapojil i do 
výchovy nastupující hasičské ge-

nerace. Několik let působil ve 
vedení kolektivu mládeže. Již jako 
starosta sboru společně s bratrem 
Josefem Andršem dovedl v roce 

Památce Josefa Dusílka

1990 spojené družstvo mladých 
hasičů z Bystrého a Bačetína k ti-
tulu Mistrů Československa ve hře 
Plamen. Po účasti na mezinárodní 
soutěži mladých hasičů v roce 1993 
v Rakousku se stal propagátorem 
mládežnických disciplín CTIF 
nejen ve sboru, ale i mezi kolektivy 
mladých hasičů na okrese Rychnov 
nad Kněžnou. Není náhodou, že 
disciplíny CTIF patří mezi silné 
stránky bysterských družstev mla-

dých hasičů dodnes. 
S disciplínami CTIF byl úzce 

spojen rozvoj mezinárodních kon-

taktů sboru, ve kterém se bratr Josef 
Dusílek velmi angažoval a pod-

poroval společné Hry bez hranic 
mezi mladými hasiči ze Slovenska, 
Německa a Polska. Jako nejstarší 
člen družstva se v roce 2009 zúčast-
nil Mezinárodní hasičské soutěže 
v Ostravě a chybět nemohl ani při 
dalším výjezdu mladých hasičů do 
zahraničí v roce 2015. 

Velkou radost mu udělali bys-

terští dorostenci, když v roce 2007 
přivezli do Bystrého titul Mistrů 
České republiky v kategorii dorostu 
a mladí hasiči svojí další účastí na 
MČR hry Plamen v Českých Budě-

jovicích v roce 2016. 
I když v poslední době postupně 

přenechával větší iniciativu mladší 
generaci bysterských hasičů, na 
práci nezanevřel. Mohli jste ho tak 
potkávat u pokladny při hasičských 
zábavách nebo soutěžích a na pra-

videlných setkáních Zasloužilých 
hasičů okresu i kraje. 

Jeho práci a další plány do bu-

doucna náhle a naprosto neočeká-

vaně přetrhl jeho skon. 
O Josefovi Dusílkovi je možné 

říci, že byl občas nikde a vlastně 
pořád všude. A tak to asi mělo být. 

„Milý Josefe. S tebou odešla 
z našeho sboru pracovitá, aktivní 
a obětavá hasičská osobnost. Díky 
tvé celoživotní práci však po Tobě 
nezůstane prázdno. Kromě velkého 
množství hasičských fotografií 
a filmů zůstává v Bystrém nastu-

pující hasičská generace, kterou 
si Ty svým velkým dílem pomohl 
vychovat. Slibujeme Ti, že budeme 
ze všech sil táhnout tu naši někdy 
těžkou hasičskou káru co nejlépe 
dál. Až se na nás tam odněkud se-

shora budeš dívat, možná se budeš 
někdy mračit. Nikdy se však za nás 
nebudeš muset stydět. To Ti zde 
všichni můžeme upřímně slíbit.“ 

Čest Tvojí světlé památce!

Dobrovolní hasiči Bystré 
v Orlických horách

Druhou květnovou sobotu bylo 
v Pardubicích rušno, hlavně v lano-

vém parku. Provozovatel lanového 
parku při vstupu do areálu zaslechl 
volání o pomoc. Žena vylezla na 
atrakci – lanový park do výšky asi 
15 m. Vzhledem k tomu, že nebyla 
jištěna, dostala žena strach a bála se 
udělat jakýkoliv pohyb, natož slézt 
dolů. Na místo se dostavila jednot-
ka hasičů, ale vzhledem k terénu 
a faktu, že dovnitř areálu se hasiči 
s mobilní hasičskou výškovou tech-

nikou nedostanou, bylo zapotřebí 
využít zkušeností lezecké skupiny. 
Naštěstí se nejednalo o skutečnou 
událost, ale o prověřovací cvičení. 
To znamená, že o cvičení do posled-

ní minuty nikdo nevěděl. „Důležité 
je prověření znalostí lezců s vyu-

žitím věcných prostředků a jejich 
vybavení,“ říká pprap. Petr Plaček, 
vedoucí celého cvičení a dodává, 
že: „cílem cvičení bylo ověřit schop-

nost lezecké skupiny s poskytnutím 
neodkladné zdravotní péče a trans-

port osoby. Dále prověření komuni-
kace členů lezecké skupiny v místě 
zásahu a organizace pracovního 
postupu i akceschopnost lezecké 
skupiny.“ Žena byla zachráněna 
a cvičení dopadlo na jedničku.

 
por. Bc. Vendula Horáková, 

tisková mluvčí 
HZS Pardubického kraje 

Fota: Josef Dusílek s kolektivy mladých hasičů

Trénink záchrany 
osob z výšky



Obec s půvabným názvem Stře-

zimír se nachází v okrese Benešov 
ve Středočeském kraji. Zakladatel 

Pozvánka do Hasičského 
muzea v obci Střezimír

byl jistý Střezimír v 11. století. 
Střezimírští, věrni svému jménu, 
střežili ze své tvrze mír v širém 

Karel Potužník z SDH Děčín 3 – 
Staré Město nám do redakce poslal 
tradiční desatero českého hasiče. 
Svými kořeny je v 19. století, svojí 
korunou v 21. století, a platí stále! 
1.  Nehledej v dobrovolném sboru 

hasičském ni zisku, ni slávy, 
nýbrž jen povinnosti bratrské 
pomoci v neštěstí.

2.  Jsi-li hasičským dobrovolní-
kem, buď jím celou duší a celým 

tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi 
dobrovolníkem a jsi věci na 
obtíž.

3.  Buď obětavý a statečný, ale 
jednej vždy s rozvahou, zby-

tečně nevydávej se v nebezpečí 
a dbej v činnosti hasičské svého 
zdraví.

4.  Jsi-li činovníkem, nevydávej se 
nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří 
Tě zvolili, očekávají od Tebe 

činnosti zvýšenou a všechny 
přednosti těla i duše.

5.  Bratry své považuj za rodné, jsi-
-li vzdělanější, nepohrdej jimi, 
ale hleď se jich povznést.

6.  Pamatuj, že na hasičském dob-

rovolníku se žádá povaha pří-
má šlechetná a vlastenecká, 
v pospolitém jednání počestná 
a vlídná.

7.  Užitečnost hasičského zřízení 
dokazuje se lépe skutky než 
slovy, ale zájmy hasičské dlužno 
vždy a všude slušným způso-

bem hájit.
8.  Nevyvolávej ve spolku různic, 

sporů a pohoršení, ale přičiň se 
kvůli dobré věci, abys všeliké 
neshody přátelským způsobem 
zamezil nebo usmířil.

9.  Máš-li na sobě čestný stejnokroj 
hasičského dobrovolníka, pama-

tuj, že nevhodným způsobem 
a chováním nezpůsobíš hanbu 
jen sobě, ale zřízení, jehož od-

znak nosíš.
10. Jsi-li členem hasičské dobro-

volnosti, pak se tímto desaterem 
řiď a pak budeš dobrým

hasičským dobrovolníkem.

(ilustrační historické foto)

Desatero českého hasiče

Přestavba skříně Ps 12 na podvozek veZekO

Cena podvozku pod PPS 26 817,- kč bez DPH / 32 449,- kč vč. DPH

    Výškově stavitelná oj - příplatek 13 100,- kč bez DPH/ 15 851,- kč vč. DPH

více informací na www.vezeko.cz

Celková hmotnost 750 kg  I  Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg  I  Konstrukční rychlost 130 km/hod  I  Kola 185 R 14C

MOžNOST montáže stavitelné oje S VýMěNNýM PřIPOJENíM NA KloUB iso 50 NEBO oKo iso 40 

okolí. O mír „požární se zde starali 
a starají hasiči, kteří si u příleži-
tosti 120. výročí založení sboru 
(v roce 2016) otevřeli i malé muze-

um. V objektu muzea je vystavena 
historická hasičská stříkačka, 
kterou v exteriéru objektu chrání 
socha patrona hasičů sv. Floriána. 
Dodejme, že hasičský dobrovolný 
sbor zde byl založen již v roce 
1896. Uvážliví občané však již 
v roce 1891 (v předstihu pěti let) 
zakoupili pro sbor stříkačku, pro 
kterou byla u rybníka na návsi 
zbudována v roce 1895 i kůlna. 
Hasiči – otcové zakladatelé tak 
přišli ve Střezimíru „k hotovému“. 
Ustavující schůze sboru proběhla 
v březnu 1896, ve stejném měsíci 
se již širokému obecenstvu před-

stavilo první hasičské cvičení.    
(zdroj foto: Print Google map)

na monitoru vašeho počítače i displeji telefonu
www.facebook.com/hasicskenoviny

www.hasicskenoviny.cz

PAVLIŠ AHARTMANN - výrobaaprodejpožárnítechniky

Sídlofirmy:
Pavliš aHartmann,spol.sr.o
VTelčicích249
53312Chvaletice

tel.:+420466985890-2
fax.:+420466985367
mob.:+420602661103
office phhp.cz
www.phhp.cz
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Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

Pražském hradě ocenil nejvý
znamnější záchranářské činy 
loňského roku Zlatým záchra
nářským křížem. 

Cenu za záchranu života obdr
želi například studenti 2. ročníku 
střední školy Martin Bartoš a Ma
těj Hulík. Když sjížděli řeku na ká
noích viděli, jak 3letý chlapec sjel 
s odrážedlem do řeky. Matka, kte
rá měla v kočárku další tříměsíč
ní dítě, ihned skočila do vody, aby 
zachránila syna. Ve vyhrocené si
tuaci ale nezabrzdila kočárek a i 
ten se rozjel do vody a začal oka
mžitě klesat ke dnu. Martin skočil 
do vody přímo k tříletému chlap
ci, Matěj pádloval rychle k místu, 
kam spadl kočárek s tříměsíční hol
čičkou. Obě děti se jim podařilo z 
vody vytáhnout. 

Dalším z oceněných byl deva
tenáctiletý Martin Šimek, který 
po automobilové nehodě dokázal i 
přes své těžké zranění vytáhnout z 
havarovaného vozu, těsně předtím 
než celý vůz vzplál, své dva těžce 
zraněné kamarády. Za obdobný čin 
obdrželi Zlaté záchranářské kříže 
Jan Rom a Petr Dřevikovský, kte
ří z hořícího automobilu vyprostili 
jak řidiče, tak jeho spolujezdkyni.  

Ocenění si z Hradu odnesl i ve
litel hasičů z Unipetrolu Petr Krá
lert, který loni v srpnu velel zása
hu v chemičce při úniku propyle
nu a moravskoslezští hasiči, kte
ří se podíleli na zásahu při srážce 
vlaku a kamionu ve Studénce. Zla
tý záchranářský kříž za humanitár
ní čin mimo Česko dostal takzva
ný traumatým, který pomáhal obě
tem loňského ničivého zemětřesení 
v Nepálu. Tvořilo jej devět lékařů 
a deset zdravotních sester z brněn
ské fakultní nemocnice, 14 hasičů 
a jeden tlumočník.

Cenu obdržel i Sbor dobrovol
ných hasičů při domově zdravotně 
postižených v Všebořicích, přede
vším za pořádání hasičských sou
těží pro lidi z domovů pro zdravot
ně postižené. 

President Miloš Zeman oce
něným řekl, že největší odměnou 
pro ně bude to, že „celý jejich ži
vot bude prozářen vzpomínkou, že 
pomohli někomu jinému“. 

Na návštěvě 
v okrese 
Chrudim

na str. 7

Někde ano!
Někde ne?

Miliarda  
pro výcviková 

střediska

na str. 4

Ročník 27., číslo 08-2016, 22. dubna 2016 Vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Hala JablonecVypalování porostů 
– každoroční evergreenna str. 8 na str. 5

Prakticky v každé lodi s nos
ností nad 500 kg (což je napří
klad i čtyřmístný raft) s mini
aturním pomocným motorkem 
musí být umístěn dvoukilový 
hasicí přístroj. A hasicí přístroj 
musí být dokonce i na vodním 
skútru a menších člunech byť 
alespoň jednokilový. 

Na celé této zprávě je zají
mavé především to, že toto na
řízení vydalo o své vůli minis
terstvo dopravy, které se vehe
mentně roky brání přidat hasi
cí přístroje do povinné výbavy 
silničních motorových vozidel. 

Asi nemá smysl spekulovat o 
tom kdo dokázal prosadit hasi
cí přístroje do lodiček, ani pře
mýšlet kdo nedokázal prosadit 
hasicí přístroje do silničních 
motorových vozidel. Spíše by
chom měli přemýšlet jak obe
jít neoblomné úředníky a hasi
cí přístroje do aut dostat dob
rovolně. 

Jen vloni hasičská statistika 
zaevidovala přes dva tisíce po
žárů dopravních prostředků a 
pracovních strojů, při kterých 
zemřelo 40 osob a 250 osob utr
pělo při požárech dopravních 
prostředků zranění. Snad nikdo 
z hasičů nepochybuje, že právě 
na silnici může snadno dostup
ný hasicí přístroj zabránit vel
kým škodám. 

Když nechápe úředník, pak 
je na nás jak zapůsobíme na ve
řejnost, abychom přesvědčili co 
nejvíc řidičů,  že hasicí přístroj 
v autě smysl má.

K osvětě můžeme přispět tře
ba působivou ukázkou rychlosti 
šíření požáru automobilu. Což k 
tomu využít třeba magický pá
tek třináctého?     O. Přibyl

Ministerstvo pro místní rozvoj 
otevřelo Integrovaný regionální 
operační program, který výrazně 
pomůže zmodernizovat vzděláva
cí a výcviková střediska složek In
tegrovaného záchranného systému. 

Celkem je na to připraveno přes 
jednu miliardu korun. V přepoč
tu 869 miliony korun přispěje Ev
ropský fond pro regionální rozvoj. 

Podporu mohou získat projek
ty modernizace stávajících vzdě
lávacích a výcvikových středisek 
pro základní složky integrované
ho záchranného systému přispíva
jící rozvoji dovedností, odborných 
znalostí a součinnosti základních 
složek IZS při řešení mimořádných 
událostí. Kromě stavebních úprav 
budou střediska moci s dotační 
podporou pořídit i nové technic
ké a technologické vybavení, výu
kový software a výcvikové a ško
licí pomůcky.

Příjemci podpory mohou být 
složky HZS ČR, Policie ČR, kraje 
jako zřizovatelé zdravotnické zá
chranné služby krajů. Bohužel ško
ly Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska do výčtu příjemců zahrnu
ty nebyly.                                              

Symbolem sbírky se staly ná
plasti na popáleniny. Ty získa
ly Popálky jako sponzorský dar a 
lidé, kteří chtěli na pomoc popá
leným přispět, si náplast mohli za 
třicet korun koupit.

Starostové okresních sdružení 
hasičů Kraje Vysočina si ze zase
dání kraje, kam bylo koncem loň
ského srpna dopraveno osm tisíc 
prodejních artefaktů a informač
ních letáků týkajících se prevence 

Prezident 
ocenil i hasiče

Nultý ročník sbírky pro popálené 
byl úspěšný, už se pracuje na dalším 

Hasiči se v minulém roce zapojili do sbírky na pomoc popáleným lidem, kterou koncem roku 
organizovala nestátní nezisková organizace Popálky, obecně prospěšná společnost. Pilotní 
projekt – nultý ročník sbírky, se konal ve dvou krajích – v Kraji Vysočina a v Královéhradec
kém kraji. Sbírka byla zahájena k Mezinárodnímu dni boje proti popáleninám, což je 8. října. 

popálenin, odvezli počet náplastí 
adekvátní zastoupení členské zá
kladny v kraji. Jejich prodej, tedy 
průběh sbírky, nebyl na Vysočině 
omezen na jediný den, ale akce tr
vala několik týdnů. 

Celková částka, kterou jen ha
siči Kraje Vysočina vybrali na po
moc popáleným, se vyšplhala na
227 160 korun, z čehož 15 330 Kč 
za prodaných sedm set kusů ná
plastí přidala firma Požární bez

Požáry motorových vozidel jsou charakteristické rychlým postupem a vysokou teplotou. Kolem hořícího auta je během 
chvíle teplota až šest set stupňů, a v interiéru dosahuje teplota až tisíc stupňů Celzia. Oheň dokáže automobil kompletně zni
čit během dvou minut. Tak rychle se na místo nedostanou hasiči téměř nikde na světě. Účinný je tak jen velmi rychlý zásah 
bezprostředně po jeho vzniku. Ten je možný prakticky jen za pomoci hasicích přístrojů. U většiny požárů automobilů však ha
sicí přístroje nejsou k dispozici.

V mnoha státech patří hasicí přístroje do povinné výbavy všech dvoustopých motorových vozidel. Je tomu tak např. např. 
v Bulharsku, Rumunsku, Řecku, Černé Hoře, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Rusku, Ukrajině, Lotyšsku, Estonsku, Litvě... 
V některých státech, například v Polsku a Belgii, musí vozit hasicí přístroj alespoň všechna auta registrovaná v dané zemi a 
v Chorvatsku tato povinnost platí alespoň pro všechna vozidla určená k podnikání. Řada dalších států např. v Dánsko, Švéd
sko a Norsko začlenila hasicí přístroje do vyhláškou doporučené výbavy.

U nás se i přes několik pokusů hasicí přístroje do povinné výbavy zatím nedostaly. Zda investovat do hasebních prostřed
ků je tak na osobní úvaze každého majitele vozidla. 

pečnost. Vybrané peníze byly prů
běžně vkládány převodem nebo 
poštovními poukázkami na kon
to sbírky. Bylo tak možné sledo
vat, jak sbírka roste. „Sto dvacet 
tisíc korun jsem teď nedávno pře
bírala přímo,“ doplňuje ředitelka 
Popálek, o.p.s., Bc. Jana Lacino
vá. „Byla jsem pozvána na výroč
ní valné hromady v jednotlivých 
okresech, kde byly Popálkám z 
výsledků sbírky předány darova

cí šeky.“ Na zasedání OSH Jihlava 
to bylo 27 300 Kč, v okrese Hav
líčkův Brod 38 730 Kč, v okrese 
Třebíč 45 000 Kč a v okrese Žďár 
nad Sázavou 58 800 Kč.

V Královéhradeckém kraji byla 
sbírka spojena s osvětou ohled
ně popáleninového zranění a s 
akcemi pro veřejnost. V Poli
ci nad Metují, Deštném v Orlic
kých horách i na jiných místech 
hasiči 8. října zorganizovali ven
kovní akci, při které nejen sezná
mili návštěvníky s úrazem po
pálením, ale prezentovali i práci 
dobrovolných hasičů např. ukáz
kami hašení, provedli zbrojni

(Dokončení na straně 7)

l Dobráci, s. r. o., hledá pro externí spolupráci šikovného 
mistra z Havlíčkobrodska, S DÍLNOU, na nákladní vozidlo, 
klempířinu, kosmetické úpravy vozidel a pod. Řidičský průkaz 
typu C, vítán. Perspektiva dlouhodobé spolupráce, vytížení 
po celý rok. Nabízíme hasičským sborům: 1) odzkoušené, 
hasičské vozy, se zárukou v 100% stavu: cisterny (CAS), 
technická vozidla (TA), velitelská vozidla DA L1Z. V ceně 
vozidla: 1) STK a EK, CZ, evidenční čísla. 2) Vozidlo je ba-
revně upravené dle požadavků Vyhlášky 53/2010. Nabídka, 
vozidel na: https://www.dobraci.sk/cars/, použitá výbava, e-
-shop: https://shop.dobraci.sk/. Ověřitelné reference více jak 
80 hasičských sborů, kterým jsme odevzdali auta v rocích 
2003–2021. Více info na: dobraci@dobraci.sk.
l Vzdělávací středisko Ivana Kubičková – T. E. P., 
s. r. o., nabízí v Praze kurzy v oblasti PO, BOZP a ekologie. 
Bližší informace na tel. 603 441 171 nebo www.tep-kubic-
kova.cz.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Věk se již posuzuje z jiného úhlu pohledu
Celostátní hra mladých hasičů Plamen a celoroč

ní soutěž dorostu právě vstupuje do další sezony. Od 
tohoto ročníku dochází ke změně posuzování věko
vých hranic jednotlivých kategorií. Změna reaguje 
na způsob určování věku na mezinárodních soutě
žích a na požadavky statistické evidence poskytova
telů některých dotací. Věkové hranice již nevychází 
z věku dosaženého ke dni zahájení soutěže, ale pouze 
z věku dosaženého v roce ukončení celoroční soutěže. 

Do soutěže dorostenců se tak od tohoto ročníku 
mohou zapojit jednotlivci nebo sedmičlenná druž
stva dorostenců nebo dorostenek, případně v okre
sech i smíšená družstva složená z členů SH ČMS 
ve věku 13–18 let. To znamená, že v roce ukonče
ní příslušného ročníku soutěže (tento ročník končí 
v roce 2014) soutěžící dovrší 13 let, respektive ne
dovrší 19 let. Pro třináctileté však platí, že v druž
stvu mohou soutěžit maximálně dva členové, kte
ří v roce ukončení ročníku soutěže dovrší 13 let. 
Pro letošní ročník soutěže dorostu tedy platí, že se 
jej mohou zúčastnit členové sdružení, kteří se na
rodili v letech 1996 až 2001. Pro soutěž jednotliv
ců se letos vyhlašují tři kategorie pro dorostence 
a tři kategorie pro dorostenky. Do kategorie „mlad

Hra Plamen vstoupila do své již 42. 
sezóny. Za tuto dobu neztratila nic na 
popularitě. Do celoroční činnosti mo

více mladých hasičů. Loňského roční
ku se zúčastnilo 2 664 družstev, což 
je o více jak 500 družstev víc, než se 
jich zapojilo do této hry před 10 lety. 

Stále populární jsou také postu
pové soutěže dospělých. Prvních kol 
postupové soutěže SH ČMS v požár
ním sportu se vloni zúčastnilo 5 533 
družstev mužů a 1 820 družstev žen. 
Podle statistických hlášení zaslaných 
jednotlivými sbory SH ČMS se do ně
kterých typů hasičských soutěží za
pojilo přes 25 tisíc družstev dospě
lých. Ve Sdružení hasičů je celkem 
registrováno 7 810 sborů. Do soutě
ží v požárním sportu se tedy zapoju
je téměř každý sbor. Zajímavé je i to, 
že počet soutěží v požárním sportu 
výrazně překračuje počty taktických 
a prověřovacích cvičení.  

V sobotu 28. září se do Dvora Králové 
sjedou dobrovolní i profesionální hasiči na 
IV. mistrovství ČR v klasických disciplí
nách CTIF. Tak jako v minulých letech si 
přijedou zasou
těžit i družstva 
ze sousedních 
zemí. Z přihlá
šených jsou to 
ženy z Maďar
ska, muži z Ně
mecka, z pol
ského Kadlubu, 
z rakouského 
Zwingendorfu 
a dvě družstva 
ze Slovenska. Ve Dvoře Králové nad La
bem se soutěž CTIF koná již podeváté. Ná
pad uspořádat v ČR soutěž v disciplínách 
CTIF se zrodil po úspěšné účasti české re
prezentace na hasičské olympiádě ve Va
raždinu. Od nápadu k realizaci byl jen krů

 

l
PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Naši nabídku si vyžádejte na adrese:
SEAL navijáky, s. r. o.

U Panelárny 6a

tel.: 585 311 540,
tel./fax: 585 311 539

e-mail: seal@seal-navijaky.cz
http://www.seal-navijaky.cz

Provádíme montáž na hasičská vozidla, 

včetně schválení a zápisu do technických 

průkazů, záruční a pozáruční servis

SLEVA PRO HASIČE: 20 % NA VEŠKERÉ NAVIJÁKY!

ší“ se zařazují soutěžící ve věku 13–14 let (roč
ník 2000–2001), „střední“ 15–16 let (1998–1999) 
a „starší“ 17–18 let (1996–1997). 

Obdobně se změnilo posuzování věku u mla
dých hasičů ve hře Plamen. Pro zařazení do kate
gorie „mladší“ nesmí mladí hasiči v roce ukončení 
příslušného ročníku dovršit 12 let. V tomto ročníku 
v této kategorii tedy mohou soutěžit děti narozené 
v letech 2003–2007. V kategorii „starší“ nesmí sou
těžící v roce ukončení soutěže dovršit 16 let. Aktu
álního ročníku se tedy mohou zúčastnit soutěžící na
rození v roce 1999 a mladší. 

V soutěžích v požárním sportu dospělých mohou 
startovat jen soutěžící starší 15 let. Při těchto soutěžích 
se věková hranice vztahuje ke dni příslušné soutěže.

Směrnice hry Plamen platné od 1. 9. 2004 (zelené) 
již prošly několika změnami. Dodatek, který upra
vuje posuzování věku, je v pořadí již čtvrtý. Směr
nice pro celoroční činnost dorostu SH ČMS platná 
od 1. 9. 2007 má od 1. 9. 2013 platný v pořadí již tře
tí dodatek. Pro letošní ročník soutěže byly mimo jiné 
upřesněny druhy zranění a vydány byly nové testové 
otázky. Vše je možné najít na internetových strán
kách sdružení (dh.cz).

Dne 9. září vyšlo nové číslo měsíčníku 
112 – odborného časopisu požární ochra
ny, IZS a ochrany obyvatelstva. V úvo
du časopis informuje o grantech, na kte
ré se váže neinvestiční dotace ze státní
ho rozpočtu ČR uplatněná prostřednic
tvím MV-generálního ředitelství HZS ČR 
v roce 2014 pro nestátní neziskové organi
zace. V bloku věnovaném požární ochraně 
přináší rozbor zásahu na rozsáhlý červno
vý požár ve skladovacím objektu v Rono
vě nad Doubravou v okrese Chrudim, je
hož likvidace trvala více než třicet hodin, 
seznamuje s některými problémy v zabez
pečování zdrojů vody pro hašení požárů 
a s poznatky o nových filtrech pevných čás
tic z hlediska rizika vzniku požárů automo
bilů. V oblasti IZS informuje o nebezpe
čí zaplynovaných přepravních kontejnerů 
a představuje jednotku HZS podniku Pa

Pomalu končí hasičská sklizeň soutěž
ních pohárů a medailí a už začíná dal
ší – sběr vysloužilých elektrospotřebičů. 
A že se jich i letos na půdách, v kůlnách, ve 
sklepech a v garážích zase urodilo! Již 790 
sborů je zapojeno do programu „Recyklujte 
s hasiči!“ a za posbírané vyřazené spotřebi
če inkasují finanční odměnu. Je to jednodu
ché, stačí spotřebiče soustředit na jednom 
místě a telefonicky nahlásit počty na info
linku. Svozová firma si pro spotřebiče při
jede do pár dnů a následně je sboru vypla
cena odměna. A to ne zrovna malá, např. za 
starou pračku, sporák či troubu je to 180 Kč. 
Nově se platí již i za chladničky či televize. 
Některé sbory si tak ročně přijdou i na ně
kolik desítek tisíc korun. Nyní mohou ha
siči zapojení do tohoto programu navíc zís
kat i chutný dárek. 

Více informací o tomto programu je mož
né získat na www.recyklujteshasici.cz.

Blíží se další žně
ramo, a.s., a Pyrotechnickou službu Policie 
ČR. V bloku ochrana obyvatelstva časopis 
přibližuje preventivně výchovnou činnost 
HZS Plzeňského kraje zaměřenou na oso
by se zdravotním postižením, přináší dal
ší díl seriálu o ochraně dýchacích cest a in
formuje o některých změnách ve výuce te
matiky ochrany člověka za mimořádných 
událostí určených na základních školách. 
V části věnované krizovému řízení se od
borníci zaměřují na problematiku spojenou 
se zajištěním ochrany obyvatelstva v obci. 

V časopisu naleznete také výsledky řady 
zajímavých sportovních soutěží včetně roz
sáhlého zpravodajství z mistrovství České 
republiky profesionálních a dobrovolných 
hasičů v požárním sportu. 

Předplatné a distribuce: tel. 516 205 176, 
e-mail: 112@moraviapress.cz.

Jaroslav Vykoukal

Přečtete si v zářijovém časopisu 112ček, a tak se 28. září 2005 začala psát his
torie dnešních mistrovství. Na dokreslenou 
je třeba konstatovat, že „Svatováclavský 
pohár“, jak byla soutěž nazvána, se konal 

od roku 2005 
k a ž d o r o č n ě 
a počínaje ro
kem 2010 se 
tato soutěž sta
la of iciálním 
Mistrovstvím 
ČR v klasic
kých disciplí
nách CTIF. 

Letošní mi
strovství ČR se 

bude opět konat na stadionu ve Dvoře Krá
lové nad Labem od 10 hodin. 

Záštitu hejtman Královéhradeckého 
kraje Bc. Lubomír Franc a předseda Čes
kého národního výboru CTIF plk. Ing. 
Drahoslav Ryba.

MČR v disciplínách CTIF

28. září 2013 v 10 hod.
Dvůr Králové n. Labem

IV. MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV
V KLASICKÝCH DISCIPLÍNÁCH 

Dvůr Králové nad Labem
Stadion na nábřeží Jiřího Wolkera

28. září 2013
od 10 hodin

Akce se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France a předsedy Českého národního výboru CTIF plk. Ing. Drahoslava Ryby

06:00–09:00  Prezence 
07:00–10:00  Trénink 
10:00–10:30  Zahájení soutěže 
10:30–15:30  Plnění disciplín  
15:45–16:15  Vyhlášení výsledků P
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plášť čerpadla - novinka

 jsme hasičům
rozdali dárky a občerstvení
za více jak

+ Nová soutěž!

nápis HASIČI

větší velikost 

blůza 

HASIČI

Dětský stejnokroj PSII
blůza s nápisem HASIČI + kalhoty do pasu

899 Kč
959 Kč

150 Kč190 Kč

Máme za sebou magickou noc, 
kdy jsme pálením ohňů na svých 
zahradách slavili příchod jara. 
Letošní oslavy, stejně jako ty 
loňské, se musely z důvodu vlád-

ních opatření přesunout z hřišť, 
polí a veřejných prostranství na 
zahrady, terasy a jiná soukromá 
místa. Většina lidí zodpovědně na-

hlásila spalování látek přírodního 
charakteru na Krajské operační 
a informační středisko HZS Stře-

dočeského kraje prostřednictvím 

formuláře na webové st ránce 
https://paleni.izscr.cz/. Mapa kraje 
se proto doslova zbarvila nahláše-

nými ohýnky. Středočeští hasiči 
vyjeli k celkem 24 událostem. 
Z toho ve 13 případech šlo o pá-

lení, které měli přítomní lidé zod-

povědně pod kontrolou. Dalších 
deset oznámení prověřilo operační 
středisko, protože šlo o nahlášené 
pálení. V případě 11 výjezdů šlo 
o skutečný požár, který museli 
hasiči likvidovat. Ale pouze pět 

Čarodějnice ve Středočeském kraji ve znamení planých poplachů
z celkového počtu mohlo souviset 
s pálením čarodějnic. Nejčastěji 
šlo o pálení ponechané bez dozo-

ru nebo takové, které nebylo pod 
kontrolou. Hasiči však museli také 
likvidovat požár lesní hrabanky 
a mladého porostu nedaleko obce 
Podbrahy na Mladoboleslavku. 
Oheň se zde rozhořel na plochu 
100 × 100 metrů a vyhlášen byl do-

konce druhý poplachový stupeň, 
protože bylo na místě zapotřebí 
velké množství cisteren s vodou. 

Díky tomuto rychlému zásahu 
se podařilo oheň za necelou půl-
hodinu dostat pod kontrolu a za 
dalších třicet minut zcela zlik-

vidovat. Ke klidnějšímu závěru 
oslav filipojakubské noci zajisté 
přispělo i počasí, kdy v nočních 
hodinách na většině území kraje 
pršelo, a tak i nedohašená ohniště 
byla řádně zalita.

dle zprávy por. Ing. Terezy 
Fliegerové, tiskové mluvčí HZS 
Středočeského kraje


