
 

Vzpomínková fotoreportáž 
z V. sjezdu SH ČMS, Pardubice 2015
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Dobrovolní hasiči a odřad USAR

Zástupci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v čele se starostou Janem Slámečkou se v září 2019 setkali se svými kolegy ze Slovenska. Delegaci Dobrovolnej požiarnej ochrany 
(DPO) Slovenskej republiky vedl prezident Pavol Ceľuch. Společně probírali témata týkající se hasičského sportu, vzdělávání a ochrany obyvatelstva. Prohlédli si také řízení letového 
provozu na Buchtově kopci a novoměstskou Vysočina Arenu. foto: Irena Špačková (SH ČMS) 
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Znalostní 
test

Tradice Masarykovy 
vatry

Pozvánka do Hasičského 
muzea v Mašťově

V Brně  odstartoval  11.  ročník 
Ankety Dobrovolní  hasiči  roku 
k  ocenění  jejich  práce. Všechny 
jednotky a SDH se již mohou hlásit 
do letošního, už 11. ročníku Ankety 
Dobrovolní  hasiči  roku.  Partneři 
ankety  tak  oceňují  profesionali-
tu  zásahů  a  preventivní  činnost 
sborů  a  hasičských  sborů.  Popis 
skutečného  zásahu  nebo  činnosti 
z období 1. 7. 2020 až 30. 6. 2021 
může přihlásit každá jednotka nebo 
sbor  z České  republiky  do  25.  7. 
2021. Z nich pak odborná porota 
vybere 50 finalistů, kteří v listopadu 
obdrží  prestižní  ocenění  „DOB-
ROVOLNÍ HASIČI ROKU 2021“.  
Vítězové na prvních třech místech 
opět obdrží finanční a věcné ceny 
za více než 2 mil. korun, které jim 
poslouží  k  nákupu nové hasičské 
techniky  a  vybavení.  SH  ČMS 
v odborné porotě zastupuje Monika 
Němečková. Při letošním zahájení 
ADHR  uvedla:  „U  našich  zása-
hových  jednotek  se  činnost  příliš 
nezměnila. Kde očekávám velkou 
změnu, tak to je činnost SDH, kde 
se nám v posledním období změnila 
spolková  činnost,  kde  se otevřela 
cesta  k  přímému dobrovolnictví. 
Věřím, že se nám zapojí sbory, kde 
se zapojili mladí lidé jak v nemoc-
nicích, tak i pro seniory, ale i děti, 
formou  roznášení  letáčků v  rámci 
pomoci. Vše  bylo  virtuální,  což 
nebylo dobré pro mladou generaci, 
ale posunulo nás to dál a bylo to pro 
nás obrovskou motivací. Vidím zde 
obrovské portfolio projektů a budu 
se na něj těšit.“ 

Více informací o Anketě 
Dobrovolní hasiči roku najdete  

na https://www.adhr.cz/prihlasovani/

Součástí  programu VI.  sjezdu 
SH ČMS bude i projednání návrhu 
změny platných  stanov SH ČMS 
(Čl. 37, odst. /5/)

Hosté VI. sjezdu SH ČMS
Hosty VI. sjezdu SH ČMS v Brně 

bude hejtman Jihomoravského kraje 
Mgr. Jan Grolich a generálporučík 
Ing. Drahoslav  Ryba,  generální 
ředitel Hasičského  záchranného 
sboru ČR. 

Volby na VI. sjezdu 
SH ČMS  

Anketa Dobrovolní 
hasiči roku 2021 

je zahájena

VI. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
9. července 2021, Výstaviště Brno, pavilon E

U příležitosti nadcházejícího VI. sjezdu SH ČMS jsme z rozho-
voru, který Hasičským novinám poskytl starosta Jan Slámečka 
(HN23/2020), vybrali ryze aktuální otázku a odpověď. 

Pane starosto, jaké tři rady byste 
dal svému nástupci ve funkci 
nového starosty Sdružení hasičů 
ČMS?

Otázka pro starostu SH ČMS Jana Slámečku

Radit můžete,  pokud  dotyčný 
má vůbec zájem naslouchat. Pokud 
tedy bude mít nový starosta zájem 
vyslechnout nějaké rady od člově-

ka,  který  byl  sice  republikovým 
starostou kratší dobu, ale téměř 40 
let byl  funkcionářem na různých 
stupních  říze    ní  dobrovolných 
hasičů,  tak  se  o  určité  rady  rád 
podělím. Ani ne tak o rady dílčí, 
ale spíše o rady v obecné poloze.
První rada by se týkala pokory 

k dlouholeté historii a k tradicím 
našeho  hnutí.  Žijeme  sice  v mo-
derní  době, musíme  tedy  hledat 
nové formy našich aktivit s moder-
ními  způsoby  jejich  naplňování, 
přesto by   neměl opomíjet odkaz 
našich předchůdců. Principy dob-
rovolnické  služby,  poskytované 
druhým,  jsou  totiž  stále  stejné, 
mění se pouze podmínky.
Druhou  radu  bych  charakteri-

zoval  úslovím:  „Je  nutné mluvit 
s  lidmi.“ Nezavřít  se  do  pražské 
kanceláře v Hasičském domě, ale 
co nejčastěji vyjíždět do regionů, 
na soutěže, oslavy, nebo na různá 
jednání. Mně se osvědčily výjezdy 
do krajů s podobnou náplní – se-
tkání  s  hejtmanem  nebo  jiným 
představitelem krajské samosprá-

vy,  s  vedením HZS  příslušného 
kraje a zejména účast na jednání 
výkonného  výboru KSH.  Přede-
vším diskuze s lidmi z výkonných 
regionálních orgánů byla značným 
zdrojem  inspirace,  námětů  i  při-
pomínek.  Bohužel  jsem  nemohl 
výjezdy uskutečnit do všech krajů, 
jak bylo plánováno, neboť záměr 
byl  přerušen  opatřeními  kolem 
pandemie.
Naše sdružení je velmi početné 

uskupení lidí,  jen velký idealista 
by si mohl myslet, že budeme mít 
všichni  na  vše  jednotný  názor. 
Třetí  rada  tedy  zní:  „Umožnit 
diskuzi.“  Ne  však  diskuzi  bez-
břehou,  ale  konstruktivní.  Spíše 
než trvat na tom, co by nás mohlo 
rozdělovat,  tak  hledat  to,  co  nás 
bude spojovat. Nehledat v diskuto-
vané problematice složitosti, spíše 
používat obyčejný selský rozum. 

 (za odpověď poděkoval 
Mirek Brát)

VI. sjezd Sdružení hasičů Čech 
Moravy  a  Slezska  zvolí  starostu 
a předsedu ústřední kontrolní a re-
vizní rady. Dále zvolí šest náměstků 
starosty  SH ČMS. Kandidáti  na 
tyto funkce byli navrženi na jedná-
ních Shromáždění delegátů  sborů 
v jednotlivých OSH a na jednáních 
Shromáždění delegátů OSH v jed-
notlivých KSH. Kandidát na staros-
tu SH ČMS nebo na jeho náměstka 
nemůže  současně  kandidovat  na 
funkci předsedy ÚKRR a naopak. 
Dále  zvolí  14  členů  výkonného 
výboru SH ČMS a 14 členů ústřední 
kontrolní revizní rady.
Kandidáti  na  tyto  funkce  byli 

nominačně  zvoleni  na  jednáních 
Shromáždění delegátů OSH v jed-
notlivých KSH. Volby těchto funk-
cionářů budou provedeny veřejným 
(aklamačním)  jednokolovým hla-
sováním. Právo volit kandidáta do 
VV SH ČMS a ÚKRR mají pouze 
delegáti příslušného kraje. 

U příležitosti VI. sjezdu si připomínáme 
památku Ing. Karla Richtera, který jako 
starosta vedl SH ČMS dlouhých 18 let. 
V roce 2000 byl poprvé zvolen starostou 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
a tuto funkci vykonával až do konce živo-
ta. Aktivně se zapojoval nejen do práce 
vyplývající z jeho funkce, ale byl činný 
také v Českém národním výboru CTIF 
a ve Sboru dobrovolných hasičů Braník. 
Za svoji dlouholetou a obětavou práci byl 
mnohokrát oceněn českým hasičstvem 
i na mezinárodním fóru. V roce 2011 mu 
byl udělen titul Zasloužilý hasič.

Změna 
stanov
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Oficiální i osobní, taková byla setkání na V. sjezdu SH ČMS. 

Pohled do sjezdového sálu.

Usměvavá i efektivní, taková byla sjezdová prezence.  

V Domě hudby byla výborná akustika. 

Sjezd proběhl za velkého zájmu médií. 

K dispozici byla příležitostná přepážka České pošty, s.p.

Delegáti sjezdu.

Hostem sjezdu byl i tehdejší předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka. 

Kdo jedná v sále, to bylo jasné i při pohledu do předsálí.  

V předvečer konání VI. sjezdu SH ČMS prezentujeme malou fotografickou vzpomínku na 
předchozí  sjezdové  jednání  v  roce 2015. Na  vrcholném  jednání  SH ČMS proběhla  volba 
starosty, jeho náměstků a dalších republikových funkcionářů. Mezi hosty sjezdu se objevili 
představitelé vlády, Parlamentu České republiky, mezinárodní organizace CTIF a hasičských 

V. sjezd SH ČMS 
4. července 2015, Dům hudby v Pardubicích

organizací sousedních zemí, se kterými SH ČMS udržuje velmi dobré vztahy. V okamžiku V. 
sjezdu mělo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska celkem 348 481 členů v 7783 sborech. 
Z toho ve věku 6–18 let bylo 50 248 členů. 70 503 dobrovolných hasičů bylo zapojeno v 7077 
jednotkách požární ochrany obcí a 144 JPO podniků. (foto archiv SH ČMS) 

Jednání se uskuteční v sálu pavi-
lonu „E“ Výstaviště Brno. Zúčastní 
se ho 343 delegátů (dle schváleného 
klíče). Dále  bude v  sále  přítomno 
11  členů VV SH ČMS, kteří nejsou 
delegáty a ani kandidáty na funkce. 
V prostorách konání sjezdu budou 
dále  4 členové ÚKRR, kteří nejsou 

Kdo bude v jednacím sálu 
VI. sjezdu SH ČMS? 

Výstaviště BRNO – pavilon E
delegáty a ani kandidáty na funkce. 
Další  přítomní:  starostové KSH, 
kteří  nejsou delegáty  a  ani  kandi-
dáty na funkce: 2 osoby. Kandidáti 
na  funkce,  kteří  nejsou  delegáty: 
24 osob. Hosté: 7 osob. Skrutátoři: 
10 osob. Celkem i se skrutátory se 
předpokládá účast 401 osob.

Zajímavosti o VI. sjezdu SH ČMS

Jednání sjezdu se uskuteční  v pavilonu E v areálu Výstaviště Brno. Příjezd delegátů na sjezd se předpokládá do 9.00 hod. Odjezd 
delegátů po skončení sjezdu. Ubytování se delegátům ani hostům neposkytuje. Občerstvení bude zajištěno formou bufetu (balená 
strava) firmou EXPO FOOD. Sjezd proběhne za dodržení všech platných epidemických opatření proti šíření onemocnění covid-19.     
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Cesta ke vzniku českého odřadu 
USAR  započala  v  prosinci  roku 
1988, kdy Arménii (v té době jed-
nu ze svazových republik v rámci 
SSSR) postihlo  rozsáhlé a devas-
tující zemětřesení dosahující  sed-
mého stupně Richterovy škály. Na 
základě rozhodnutí Hlavní správy 
Sboru požární  ochrany Minister-
stva  vnitra  a  životního  prostředí 
ČR  byla  do města  Leninakanu 
vyslána 78 členná jednotka českých 
hasičů. Hlavní zásahovou činností 
v Leninakanu byla záchrana osob 
ze  zřícených  objektů  a  další  po-
moc  postiženému  obyvatelstvu. 
Činnosti byly prováděny zejména 
v centru města a  to v dosti  složi-
tých  podmínkách. V  té  době  se 
jednalo o ojedinělé vyslání  české 
záchranné  jednotky do zahraničí. 
Česká  republika  totiž  do  zahra-
ničí  poskytovala  téměř  výhradně 
finanční nebo materiální humani-
tární pomoc.

Legislativní rámec
Od událostí v Arménii je v po-

myslné kronice českých záchran-
ných  operací  v  zahraničí  dlouhá 
časová mezera trvající až do    roku 
1999, kdy pozornost i mezinárodní 
solidaritu  upoutala  zemětřese-
ní  v  Turecku  a  na  Tchaj-wanu.  
Českým  záchranářům nechybělo 
nadšení,  ale  jasné  legislativní 

Stoletá tradice 
Příběh INTERSPIRO se začal psát 

100 let nazpět, kdy společnost začí-
nala jako součást švédské nadnárodní 
průmyslové skupiny AGA založené 
v roce 1904 švédským držitelem No-
belovy ceny Gustafem Dalénem. Jeho 
rodokmen inovací zahrnuje mnoho 
technologických milníků, které jsou 
dnes považovány za průmyslové 
standardy, jako 300 barů a přetlak. 
Nelze opomenout také další podstatné 
mezníky, např. radiové komunikační 
zařízení pro SCBA/BA, první plně 

V odřadu USAR nacházejí uplatnění i dobrovolní hasiči

vymezení pro  zásahy v zahraničí, 
které  by  zároveň  přineslo  i  řád 
do  jejich  přípravy, materiálního 
a  technického  vybavení  atd.  Si-
tuaci zásadně mění přijetí zákona 
č.  239/2000 Sb.,  o  integrovaném 
záchranném  systému.  Ten  sta-
novil  plnění  úkolů  v  této  oblasti. 
Zákon  uložil Ministerstvu  vnitra 
ČR  odpovědnost  za  rozhodnutí 
o pomoci a za její poskytnutí v do-
hodě s Ministerstvem zahraničních 
věcí ČR. Od  roku  1999  bylo  pro 
formování  první  specializované 
vyhledávací a záchranné jednotky 
využito sil a prostředků HZS hlav-
ního města Prahy, a to především 
vzhledem k jeho široké personální 
i materiální  základně,  návaznosti 
na mezinárodní  letiště  i  základ-
nu  dopravního  letectva Armády 
ČR,  která  byla  schopna  vyčlenit 
letecké  prostředky  pro  přepravu 
humanitární  pomoci.  Následně, 
v  roce 2007, vznikl odřad USAR 
také v  rámci HZS Moravskoslez-
ského kraje.

Mezinárodní kontext 
Vzhledem  k  potřebě  získání 

včasných informací o potřebě nasa-
zení specializovaných záchranných 
jednotek v zahraničí, podmínkách 
v oblastech postižených katastro-
fou a koordinace při mezinárodních 
záchranných  operacích  je  také 

důležité neustálé napojení řídicích 
struktur HZS ČR na mezinárodní 
organizace  zajišťující  koordinaci 
mezinárodních sil při mezinárod-
ních záchranných operacích. Pro-
střednictvím MV-generálního ředi-
telství HZS ČR došlo také již v roce 
1999 k napojení České  republiky 
na Mezinárodní  poradní  skupinu 
pro vyhledávací a záchranné prá-
ce  (INSARAG), v  rámci níž  jsou 
projednávána pravidla a metodické 
postupy  pro  všechny  procedury 
při vysílání, transportu, přijímání 
a koordinaci mezinárodních sil při 
rozsáhlých katastrofách spojených 
se  zřícením  objektů  a  poruchou 
infrastruktury v postižené oblasti.

Struktura odřadu 
USAR  
Vyhledávací a záchranný odřad 

do  obydlených  oblastí  je  jedním 
z odřadů MV-generálního ředitel-
ství HZS ČR. Odřad je předurčen 
pro vyhledávací a záchranné práce 
v obydlených oblastech – zejména 
po zemětřeseních. Může také půso-
bit na území ČR při zřícení budov. 
Jedná se o odřad s týlovým zabez-
pečením nejméně na 7 dnů v po-
čtu  36 osob  (střední  odřad)  nebo 
s týlovým zabezpečením nejméně 
na 10 dní v počtu 69 osob (těžký 
odřad), jehož přeprava je zabezpe-
čována letecky, alternativě pozem-

ní cestou do vzdálenosti 1 000 km. 
Těžký USAR odřad se skládá z 68 
osob – z velitele odřadu, zástupce 
velitele odřadu, 2 velitelů segmentů 
– čet, 2 zástupců velitelů segmentů, 
2 týlařů – techniků technické služ-
by – spojařů, 2 týlařů – logistiků, 
4 styčných důstojníků, 2 lékařů, IT 
specialisty, statika, bezpečnostní-
ho důstojníka a důstojníka plánová-
ní, 4 velitelů družstev, 4 družstev 
hasičů  –  1+9  a  2  kynologických 
skupin – 1+4. HZS hlavního města 
Prahy  a HZS Moravskoslezského 
kraje samostatně vytvářejí střední 
odřad  USAR  a  společně  těžký 
odřad USAR. Tento odřad v roce 
2010 splnil, a v roce 2015 obhájil 
podmínky klasifikace  a  je  regist-
rován v rámci OSN. 

Vyslání odřadu  
do zahraničí
Uvedení odřadu USAR do poho-

tovosti provádí na pokyn řídícího 
důstojníka operační a  informační 
středisko MV –  generálního  ře-
ditelství  HZS  ČR  po  obdržení 
informace  o  vzniku  závažné mi-
mořádné události v zahraničí nebo 
při vyžádání pomoci ze zahraničí. 
Po  upřesnění  jmenného  seznamu 
zajišťuje  řídící  důstojník  vydání 
rozkazu generálního ředitele HZS 
ČR k povolání příslušníků k pra-
covní cestě k plnění mimořádných 
úkolů HZS ČR,  kterým  se  určí 
velitel  odřadu,  zařadí  do  odřadu 
osoby  poskytující  pomoc,  stano-
ví  cíl  a  způsob  přepravy, místo 
soustředění, doba odjezdu a další 
náležitosti. Svoz příslušníků nebo 

kynologů  na místo  soustředění 
k  vyslání  odřadu  je  zajišťován 
HZS krajů, případně ve spolupráci 
s Policií ČR na základě rozhodnutí 
řídícího důstojníka MV-generální-
ho ředitelství HZS ČR. Současně 
s uvedením odřadu do pohotovosti 
je  ve  spolupráci  s Ministerstvem 
zahraničních věcí a odborem mezi-
národní spolupráce MV zjišťována: 
situace v místě nasazení, požadav-
ky na pomoc,  kontakty na kompe-
tentní orgány postižené země, její 
zastupitelský úřad v ČR a náš za-
stupitelský úřad v postižené zemi, 
rychlý průjezd tranzitními zeměmi 
,nutnost  zajištění  víz.  Při  letecké 
přepravě je třeba s kompetentními 

Sto let inovací – to je INTERSPIRO 

kompozitní tlakovou láhevm, záložní 
přetlakovou masku a umělou dýchací 
jednotku pro pomoc obětem. Od roku 
2003 je INTERSPIRO součástí skupiny 
Ocenco, jednoho ze světových lídrů 
v ochraně dýchacích cest.

Vysoká bezpečnost, přesvědčivý 
výkon a funkční spolehlivost 

Díky tvrdé práci a neustálým inova-
cím INTERSPIRO vyvinulo prostředky 
chránící dýchací cesty v těch nejex-
trémnějších podmínkách. V nedýcha-
telném prostředí nad zemí i pod zemí, 

nad hladinou i pod ní. Firemní filosofií je 
vysoká bezpečnost, přesvědčivý výkon 
a funkční spolehlivost, a proto pod přís-
nou kontrolou standardů kvality vyvíjí 
a vyrábí produkty a systémy, které spo-
lehlivě fungují a umožňují tak uživateli 
soustředit se pouze na splnění stano-
veného úkolu. Technika INTERSPIRA 
je s úspěchem využívána hasičskými 
a záchrannými službami, obrannými 
a vojenskými organizacemi, pracovníky 
v těžkém průmyslu, veřejnými služba-
mi, lodními, pobřežními společnostmi, 
jakož i potápěči v tom nejširším mož-
ném profesionálním nasazení. Výstroj 
INTERSPIRO byla využita dokonce 
i při deaktivaci podmořských min či při 
asistenci astronautům vracejícím se 
z misí na Měsíc. 

Divize INTERSPIRO
Strategickými oblastmi pro INTER-

SPIRO je hašení požárů, potápění 
a námořní/průmyslová odvětví. 

Hasiči po celém světě spoléhají na 
soupravy SCBA / BA. Díky dýchacímu 
výkonu, revolučním ergonomickým de-

signům, bezkonkurenčním komunikač-
ním systémům, pokročilým senzorům, 
včetně sledování telemetrií a okamži-
tému přenosu životně důležitých údajů 
kontrolnímu stanovišti je INTERSPIRO 
naprostou špičkou v oboru.

Nejinak je to i s potápěči. Unikátní 
celoobličejová maska DIVATOR ex-
celuje i v tom nejdrsnějším prostředí 
a skvěle ji doplňuje první stupeň/
vysokotlaký redukční ventil, který 
nezamrzne ani v těch nejchladnějších 
vodách. Výstroj, která činí INTER-
SPIRO přední volbou profesionálního 
potápěče. Pro dorozumívání pod vodou 
slouží komunikace OTS.

VIZE SPOLEČNOSTI
A jaké jsou budoucí plány a vize 

společnosti? Jak samo INTERSPIRO 
říká: „Chceme být světově nejinovativ-
nějším, nejflexibilnějším a nejaktivněj-
ším vývojářem dýchacích přístrojů pro 
profesionální uživatele při potápění 
a hašení požárů. Hlavní pro nás je 
bezpečnost vždy na prvním, druhém 
a třetím místě.“

V dalších číslech si povíme něco 
o jednotlivých divizích a produktech 
firmy INTERSPIRO.

O nejrůznějších službách a historii 
firmy se můžete podrobně dočíst na 
internetu na www.interspiro.com

Tento článek poskytla společnost 
FINN SUB s.r.o., dovozce produktů 
INTERSPIRO pro ČR a SR, která za-
jišťuje dovoz, servis a servisní školení 
všech produktů INTERSPIRO.      (PR)

Název specializované jednotky – odřadu USAR – schopné zásahu při živelních katastrofách 
doma i v zahraničí musíme hledat v anglickém slovním spojení Urban Search and Rescue. 
V překladu to znamená: vyhledávání a záchrana v obydlených oblastech. Rovněž Česká re-
publika disponuje takovou jednotkou „rychlé záchranářské reakce“. 

orgány postižené země dohodnout 
návaznou přepravu do místa určení 
z cílového letiště.

Dobrovolní hasiči 
v odřadu USAR
Jaké je to s dobrovolnými hasiči 

v rámci odřadu USAR? O vyjádření 
jsme požádali  podporučíka Petra 
Vodičku,  který  v  odřadu  působí 
již více než 20 let. Petr Vodička je 
profesionální  hasič,  zároveň však 
působí v SDH a JSDH Benátky nad 
Jizerou.  „V odřadu USAR působí 
nejen profesionální hasiči. Jsou zde 
i kynologové působící v jednotkách 
městské policie,  sloužící u Policie 
ČR, působící v rámci Horské služby 
ČR nebo z různých spolků zaměře-
ných na záchrannou kynologii, včet-
ně dobrovolných hasičů. Tito kynolo-
gové se psy, kteří mají kvalifikaci pro 
činnost v tomto odřadu potvrzenou 
atestem ministerstva  vnitra,  jsou 
povoláváni jak pro nasazení v rámci 
ČR, tak i pro nasazení v zahraničí,“ 
vysvětluje Petr Vodička.

připravil Mirek Brát, 
foto archiv Petra Vodičky  

(snímky za zásahu v libanon-
ském Bejrútu)   

V Bejrútu byla vážně poničena rozsáhlá část městské infrastruktury. 

Důležitá součást logistiky – nákladní 
automobily. 

Dopravní trasy byly zničeny. Zničené silo v Bejrútu v roce 1967 postavila firma 
z Pardubic. 

Za oběť výbuchu padlo i množství automobilů. Mezinárodní záchranářský brífink. 

Vykládka materiálu z letadla. 

Dobrovolní a profesionální hasiči se zapojili do příprav odvozu lůžek z provizorní 
nemocnice na brněnském Výstavišti. V areálu provizorní nemocnice bylo připraveno 
302 lůžek, které putují do skladu Státních hmotných rezerv. Před odvozem však musí 
být každé lůžko vážící dle typu od 80 do 120 kg demontováno do přepravní polohy, 
zabaleno a naloženo do vozidla.                                                   (zdroj HZS JmK)

Odvoz lůžek z provizorní nemocnice

Na počátku minulého století 
obletěla celý svět zpráva o nově 
vzniklé firmě ve Švédsku. Spo-
lečnost s názvem INTERSPIRO 
vyráběla regulátory na ochranu 
dýchacích cest a vypadala velice 
slibně. Jak vypadaly začátky 
a jak si stojí dnes jeden z klí-
čových hráčů světa dýchacích 
přístrojů?

Nabízíme nejen možnost předplatného klasických 
tištěných „papírových“ Hasičských novin, ale 

je pro vás připraven i systém, který vám zajistí 
předplatné pro plná elektronická vydání Hasičských 

novin (formát PDF), která si pohodlně zobrazíte 
na počítači či mobilním telefonu. Informace 

o elektronickém předplatném najdete na našem 
webu www.hasicskenoviny.cz v odkazech 

Předplatné a On-line předplatné.
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PAVLIŠ A�HARTMANN - výroba�a�prodej�požární�techniky

Sídlo�firmy:
Pavliš a�Hartmann,�spol.�s�r.o
V�Telčicích�249
53312�Chvaletice

tel.:�����+420�466�985�890-2
fax.:����+420�466�985�367
mob.:�+420�602�661�103
office phhp.cz
www.phhp.cz

@

Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

Prezident Miloš Zeman na 
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.                                              PO

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)
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Další Iveca pro slovenské dobrovolné hasiče 
Na hasičské stanici v Košicích se nedávno uskutečnil slavnostní akt 

předávání hasičské techniky. Dvanáct obcí převzalo vozidla Iveco Daily 
pro činnost dobrovolných hasičů. Na předávání se zúčastnili prezident 
Hasičského a záchranného sboru Pavel Mikulášek a prezident Dobrovolné 
požární ochrany SR Pavel Ceľuch. Nová vozidla si převzaly obce Ky-
sak, Kráľovce, Paňovce, Beniakovce, Zlatá Idka, Nováčany, Vtáčkovce, 
Gemerská Hôrka, Silica, Smižany, Smolník a Michaľany. Na Slovensku 
si vozidla Iveco Daily, pro zlepšení zásahů na lokální úrovni, postupně 
přebírá 365 dobrovolných hasičských sborů obcí. Sbory dostávají techniku   
v rámci projektu ministerstva vnitra:  Zvýšení odborných a intervenčních 
kapacit na regionální a lokální úrovni, který se realizuje díky podpoře 
z Evropského fondu regionálního rozvoje přes Operační program Kvalita 
životního prostředí.

(foto: dobrovolnihasici.sk)

SDH Němčí
V naší pravidelné rubrice se nyní vypravíme do vsi Němčí v okrese 

Ústí nad Orlicí. I když, ono je to trochu složitější: vypravím se do Němčí 
a přijedeme do obce Podlesí. Od roku 1960 je Němčí součástí obce Pod-
lesí. Sbor dobrovolných hasičů v Němčí je ovšem stále samostatný a má 
zajímavou historii, která začíná právě v červnu. Dejme však slovo samotné 
hasičské kronice: Podle dochovaných zpráv se o založení sboru v Němčí 
hovořilo už na konci 19. století, kdy sbory hasičů vznikaly i v okolí. Ale 
protože v obci nebylo pamětníka ohně, (naposledy prý hořelo v roce 1847) 
dlouho k tomu nedocházelo. Dále naše předky zrazovala ta skutečnost, 
že poloha obce je svahovitá, s rybníčkem níže položeným, takže čerpání 
vody ruční stříkačkou by byla činnost velmi namáhavá. Také stavení byla 
seskupena poměrně blízko sebe, a tak by v případě ohně každý musel 
hájit svůj majetek a na čerpání by nezbývali lidé. A v neposlední řadě 
byla i obava, že obec je malá a její finanční prostředky nedostačují. Až 
v roce 1928 při návštěvě hospodářské výstavy v Praze, si sousedé Jan 
Vašina a Josef Hajzler povšimli vystavených hasičských strojů, především 
motorových. A tak po návratu začali o zakoupení vážně uvažovat. Když 
pak v sousedních Turovech za čtrnáct dní vyhořelo stavení F. Čermáka, 
začali občané jednat. Starosta obce svolal na 1. června 1928 všeobecnou 
schůzi, kde se založení sboru odsouhlasilo. Dne 24. června 1928 za před-
sednictví pana Jana Vašiny byl ustaven sbor dobrovolných hasičů v Němčí 
s přičleněním k župě Vysokomýtské. Ještě do žní se začalo s výstavbou 
hasičské  zbrojnice,  která  v  témže  roce byla  vybudována. Po  založení 
sboru konalo mužstvo pravidelně praktické cvičení a sbor pořádal menší 
zábavné podniky, např. vepřové hody, posvícenskou zábavu. Slavil se 
také 28. říjen jako výročí samostatnosti Československa. 

(ilustrační foto: printscreen z mapové aplikace Google)

HASIČSKÁ HISTORIE

Na webu dh.cz je k dispozici stanovisko České unie sportu (ČUS)  
k aktuálně platným opatřením v oblasti sportu. Může být důležitým 
vodítkem pro pořádání hasičských soutěží a dalších  sportovních aktivit. 
Výkladové stanovisko zpracovalo právní oddělení ČUS. V návaznosti 
na mimořádné opatření MZČR došlo k úpravě omezení souvisejících se 
sportem, a to k dalšímu rozvolnění možnosti využití sportovišť. Záro-
veň je však důležité upozornit, že situace se stále mění a není v silách 
tištěného periodika reagovat na možné změny. Z toho důvodu věnujte 
pozornost  aktualizacím  informací.  Link  na webu  dh.cz  vede  přímo 
na  stránky České  unie  sportu  jako  garanta  správnosti  překládaných 
informací. Když už se zmiňujeme o hasičském sportu, na webu dh.cz 
jsou k dispozici i dvě čísla Zpravodaje hasičského sportu.

 INFO Z ČINNOSTI KANCELÁŘE SH ČMS

V SDH Mosty u Jablunkova na 
okrese Frýdek-Místek měli  vloni 
koncem  roku  34 mladých  hasičů 
do 18 let, 27 žen a 41 mužů. Skvě-
lou  skutečností  je  fakt,  že věkový 
průměr celého sboru činí 26 let. Jak 
uvedl starosta sboru Tomáš Kohut, 
v  rámci  spolku  je  registrováno 34 
sportovců  do  osmnácti  a  44  nad 
osmnáct  let.  Intenzivně  se  věnují 
výchově mladých hasičů, ženy, muži 
a dorostenky a dorostenci se účastní 
soutěží. Loňský rok, obdobně jako 
v dalších sborech, se vymykal letům 
předchozím.  „Jsme  rádi,  že  přes 
všechna  omezení,  zákazy  a  naří-
zení se nám podařilo zorganizovat 
a  zabezpečit  nemalý  počet  akcí,“ 
uvedl  starosta. V  únoru  pořádali 
tradiční  hasičský  ples,  o měsíc 
později v  rámci mezinárodní  spo-
lupráce  navštívili  valné  hromady 
nedalekých slovenských i polských 
kolegů ve Svrčinovci a Istebné. Ve 
Svrčinovci  se  zúčastnili  dokonce 
akce „Pochování basy“. 

Požární sport
První soutěž v požárním sportu 

proběhla  teprve  počátkem  červ-
na. Projevila  se  absence  tréninků 
a pravidelné přípravy,  výsledkem 
bylo  šesté místo  dorostu,  starším 
žákům se nedařilo vůbec a mladší 
děti  skončily  dvanácté. Výrazně 
lepšího výsledku dosáhla  soutěž-
ní  družstva  na  okrskové  soutě-
ži  v Bukovci. Dorostenci  a  ženy 
vybojovali  prvenství, muži  byli 
druzí,  starší mladí hasiči  obsadili 
čtvrté  a mladší  páté místo.  „Naši 
domácí  soutěž v požárním sportu 
jsme museli  odložit,  ale  nakonec 
proběhla  v  náhradním  termínu. 
Na  nejvyšší  příčku  dosáhly  naše 
ženy, dorost a starší žáci stanuli na 
třetím místě, muži byli pátí. V Dolní 
Lomné družstvo dorostu  vyhrálo 
druhé místo a starší a mladší mladí 
hasiči si vybojovali poháry za třetí 
místa. Na pohárové soutěži v Řece 

Tradice  Masarykovy  vat ry 
vznikla  v  březnu  1935.  Tehdy 
sbor  dobrovolných  hasičů  přišel 
s návrhem, aby na počet 85. naro-
zenin prezidenta Tomáše Garriqua 
Masaryka zazněly v celé republice 
hasičské  trubky,  aby  na  základě 
tohoto signálu v obcích, kde fungují 
hasičské sbory, vzplály Masaryko-
vy vatry. Přímo v Lánech zapálení 
vatry předcházel lampionový prů-
vod s velmi početným navštívením. 
Obdobně tomu bylo v dalších dvou 
letech. „V roce 1937 však v Lánech 
vzplála Masarykova vatra dvakrát. 
Jednou  v  den  narozenin  T.  G. 
Masaryka,  který  po  své  abdikaci 
stále pobýval na zámku v Lánech, 
podruhé bohužel u smutnější příle-
žitosti, 21. září, v den Masarykova 
pohřbu. Následně  padlo  rozhod-
nutí zapalovat v Lánech vatru jako 
připomínku Masarykova  odkazu 
14. září – v den jeho úmrtí. Stalo se 
tak bohužel pouze v roce 1938. Po-
měry za okupace během druhé svě-
tové války připomínání Masaryka 
nepřály. Až v roce 1946 hasiči akci 
obnovili; vrátili  se k březnovému 
termínu. Vatry se ale konaly opět 
krátce, a to jen do roku 1948. Po-

starší a mladší družstva dětí získala 
obě devátá místa ve svých katego-
riích. Pohárovou soutěž v požárním 
sportu v Návsí vyhrály opět šikovné 
ženy, muži stanuli na bronzové příč-
ce, dorost se spokojil s bramborovou 
medailí,“  upřesnil  Tomáš Kohut. 
„Jsme rádi, že v konečném pořadí 
okrskové ligy obsadili mladí hasiči 
čtvrté a třetí místo. Družstvo doros-
tu a mužů vybojovalo pěkné druhé 
místo. Kolektiv žen obstál naprosto 
skvěle,  protože obhájily prvenství 
a rozdrtily suverénně své soupeřky, 
„konstatoval starosta sboru.

Soutěže TFA  
a Karpatský šerpa
Mnohá  omezení  se  projevila 

v hromadném rušení  soutěží TFA 
Beskydského  železného  hasiče, 
někteří  pořadatelé  s  ohledem na 
složité  podmínky  soutěže  zruši-
li  akce  bez  náhrady.  První  sou-
těž TFA odstartovala  v Mostech 
u Jablunkova. Proběhla ve dvanácti 
kategoriích od nejmladších dětí po 
dospělé  v  počtu  123  účastníků. 
Následovaly  další  soutěže  TFA: 
v Písku, Návsi, Soběšovicích, kde 
závodníci  z Mostů  u  Jablunkova 
dosáhli velice kvalitních výsledků 
v rozmezí prvního až třetího místa. 
V Mostech zorganizovali  tradiční 
soutěž Karpatský  šerpa.  Jedná  se 
o silovou soutěž, kdy ve speciálních 
nosičích tříčlenné skupiny vynášejí 
zátěž od hasičské zbrojnice po  tu-
ristické stezce cca 4 km do kopce 
s převýšením cca 400 metrů zátěž až 
na turistickou chatu Skalka – mladší 
děti nesou pár kofol, větší více kofol, 
ženy patnácti litrové pivní štěňátko 
a muži  padesátilitrový  sud  piva. 
Jak uvedl Tomáš Kohut, hasiče moc 
mrzí, že se pro pandemii nekonaly 
žádné oslavy výročí založení sborů, 
tradiční hromadné mše sv. Floriána 
a Cyrila a Metoděje, Mostecké léto, 
Gulášfest nebo zabíjačka. Nemohly 
být uskutečněny dětské dny spojené 

lovinu století se akce nekonala, až 
v roce 2001 se ukázalo, že tato tra-
dice není vyhaslá,“ uvedla ředitelka 
Muzea T. G. M. Rakovník,  p.  o. 
Magdalena Elznicová Mikesková. 
Dodala současně, že v roce 1936 se 
v rámci republiky konalo 8 836 Ma-
sarykových vater s účastí 195 287 
hasičů a 1,8 milionu obyvatel, o rok 
později se rozzářilo 10 000 vater. 
První poválečná Masarykova vatra 
se uskutečnila v březnu 1947, uspo-
řádaly ji tehdy hasičské sbory z Lán 
a Vašírova. Stala se bohužel ve své 
historii  poslední,  neboť  obnove-
nou tradici přerušil komunistický 

s  ukázkami  techniky  a  činností 
hasičů. Měli  v  plánu  i  výsadbu 
nového  lesa,  akce byla několikrát 
odložena,  a  nakonec  ji  museli 
z  rozhodnutí  partnera  akce Lesy 
ČR s.p. zrušit úplně. V závěru roku 
hasiči pokáceli, převezli a vztyčili 
obecní  vánoční  strom  a  pomohli 
při vytvoření obecního kluziště na 
asfaltovém hřišti u staré školy. 

Financování aktivit 
Vloni se jim dařilo při získávání 

dotací  a  grantů. Od  obce Mosty 
u  Jablunkova  dostali  40  tisíc Kč 
na činnost spolku, které využili na 
dofinancování  pořádaných  spor-
tovních akcí. Díky další dotaci od 
Moravskoslezského kraje z projektu 
„Hasiči Mosty“ získali 80 tisíc Kč, 
na pořádání tři sportovních soutěží 
-TFA Beskydský  železný  hasič 
Mosty 2020, na soutěž v požárním 
sportu  a  na Karpatského  šerpu. 
„Další  dotace  byla  od MŠMT na 
projekt „Můj klub 2020“ na zajiště-
ní sportovní činnosti mládeže. Od 
obecního úřadu nám byl poskytnut 
finanční dar ve výši 50 tisíc Kč za 

Karpatský šerpa donesl kofolu i pivo

pomoc při  odstraňování následků 
povodně,  která  v  naší  obci  napá-
chala nemalé škody. Další finanční 
dary věnovaly některé firmy,  cel-
kem  jsme  tedy  získali  na  darech 
a dotacích téměř 300 tisíc korun,“ 
připomněl Tomáš Kohut  s  tím,  že 
tyto  prostředky  jim  výrazně  po-
mohly k dosažení sportovních cílů, 
k  pořízení materiálně  technické 
základny,  sportovního  vybavení 
spolku a pro pořádání sportovních 
a kulturních akcí. 

Epilog
„Naše poslání je pomáhat lidem 

v nouzi, to není práce pro několik 
lidí, je to dlouhodobá činnost celého 
kolektivu, který my máme. Podě-
kování  náleží  zejména  obecnímu 
úřadu, Moravskoslezskému  kraji 
a všem dalším, kteří nám umožňují 
naše poslání naplňovat,“ dodal.
Info o činnosti sboru a jednotky 

je  zveřejněno  na  adresách www.
hasici mosty.webgarden.cz. www.
facebook.com/hasicimosty

připravila Věra Nutilová   

Tradici Masarykovy vatry založili hasiči

převrat a období totality. „Z pod-
nětu  ředitele  Okresního muzea 
v Rakovníku Františka Povolného 
a  tehdejšího  starosty SDH a kro-
nikáře obce Lány Františka Pošty 
se Sbor dobrovolných hasičů T. G. 
Masaryka  rozhodl  14.  září  2001 
obnovit  tuto  ušlechtilou  tradici,“ 
upřesnila  ředitelka muzea  s  tím, 
že  v  roce  2020  vatru  zapalovat 
Karel  Schwanzenberg  společně 
se starostou obce Karlem Sklenič-
kou,  radním Středočeského kraje 
Robertem Bezděkem  a  starostou 
lánských  hasičů Karlem Poštou. 
„Jsme pyšní na skutečnost, že od 

Ocenění pro požární stanici  

roku  2008,  kdy  naše  republika 
oslavila  devadesát  let  vzniku,  se 
začaly  postupně  k  tradici Masa-
rykovy vatry přidávat další sbory 
v rámci České republiky. Většinou 
se  tak  děje  před  28.  říjnem  jako 
vzpomínka na našeho prvního pre-
zidenta a výročí oslav republiky. Je 
nám ctí, že se můžeme podílet na 
této významné akci ve spolupráci 
s Muzeem T. G. Masaryka v Lá-
nech,  Spolkem  pro  podporování 
Muzea T. G. Masaryka v Lánech 
a Masarykovou společností,“ sdělil 
starosta sboru Karel Pošta. Součás-
tí Masarykovy vatry  je pietní akt 
u hrobu T. G. Masaryka. Při zapá-
lení  vatry  v minulosti  nechyběla 
řada významných hostů, například 
prezidentové Václav Havel, Vác-
lav Klaus, Miloš Zeman,  bývalý 
ministr zahraničí a poslanec Karel 
Schwarzenberg, kardinál Dominik 
Duka. Akce je pokaždé doprováze-
na nemalým počtem obyvatel obce 
a širokého okolí.                       

Věra Nutilová
(s použitím informací a souhlasem 

ředitelky Muzea TGM v Lánech Magda-
leny Elznicové Mikezové) 

foto archiv SDH Lány

Ocenění  v  soutěži  Stavba  roku  2020 Olomouckého  kraje  putuje  letos 
i Hasičskému  záchrannému  sboru Olomouckého  kraje. V  architektonickém 
klání uspělo moderní sídlo územního odboru a požární stanice v Přerově, do 
nějž se příslušníci přestěhovali  loni o prázdninách. Nový areál  se zázemím 
pro výkon služby hasičů  i  jejich  fyzickou přípravu zaujal odbornou porotu, 
která se rozhodla v silné konkurenci udělit Čestné uznání v kategorii Stavby 
občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor. Ocenění si na slavnostním 
ceremoniálu převzal ředitel HZS Olomouckého kraje Karel Kolářík.  Soutěž 
Stavba roku 2020 Olomouckého kraje. Čestné uznání: Požární stanice Přerov 
a související pracoviště pro činnost HZS. Autor: Ing. Arch. Tomáš Velehradský, 
Ing. Arch. František Tűrk, Ateliér Velehradský, s.r.o. Dodavatel: Zlínstav a.s.



Kaleidoskop zajímavostí HASIČSKÉ NOVINY 12/2021 l www.hasicskenoviny.cz strana 5

HASIČI NA SÍTI XXXV.

Dnes se za webovou prezentací vypravíme do Uherského Brodu. Jak 
zaznamenala Hasičská kronika vydaná v roce 1898 Českou ústřední jed-
notou markrabství moravského a zemskou Slezskou jednotou hasičskou:  
Město čítá 4670 obyvatel a jest teritoriálně spojeno se samostatnou obcí 
židovskou, čítající 620 osob. Sbor dobrovolných hasičů byl zřízen v roce 
1876, na podnět tehdejšího obecního zastupitelstva, které povolilo, aby 
větší  část  nákladů na  zřízení  sboru  potřebného,  hradila  z  prostředků 
obecních  a  z  části  uhrazen náklad dobrovolnými  příspěvky... Obecní 
zastupitelstvo umístilo nově zřízený sbor v ulici Komenského v bývalém 
farním kostele, staré to, ale zachovalé a prostorné budově, novému účelu 
dobře vyhovující… Boj o českou samosprávu a český ráz města se nevy-
hnul ani hasičům. Dne 3. dubna 1891 bylo přihlášeno do sboru 30 činných 
lidí a došlo ke zpečetění osudu německého sboru… Zdrojem novodobé 
hasičské kroniky může být i uherskobrodská webová prezentace, která 
existuje  na  samostatné  doméně  od  roku  2013.  Je  klasicky  vystavěna 
a vzhledem k době svého vzniku nepočítá příliš se širokoúhlými moni-
tory počítačů. Líbila se nám její aktuálnost i naplnění množstvím textů 
a fotografií. Web disponuje počítadlem přístupů i odkazem na sociální 
síť Facebook. Zaujal nás zde požární  řád města Uherský Brod i nelehký 
osud uherskobrodské historické parní stříkačky z roku 1912, která byla 
dokonce v roce 1945 bombardována.               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 červnu před pěti 
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 léta roku 2016, kdy Hasiči z Hasičského útvaru 

ochrany Pražského hradu navštívili v rámci programu ochrany památek 
historický  areál  Strahovského  kláštera. Klášter  je  sídlem Královské 
kanonie premonstrátů na Strahově, unikátní Strahovské knihovny, Stra-
hovské obrazárny, a Památníku národního písemnictví. Návštěva byla 
tematicky zaměřena na ochranu vzácných  archiválií, obrazů a knižního 
fondu. Součástí návštěvy bylo  i prověření příjezdové  trasy a průjezdu 
techniky. Dodejme, že klášter byl (1143) založen knížetem Vladislavem 
II., pražským biskupem Janem a olomouckým biskupem Zdíkem. 

(zdroj foto: HZS ČR)

Úvodní strana webu

Stránky SDH Uherský Brod
http://sdhuherskybrod.sweb.cz

VE ZKRATCE
Olomoučtí hasiči vyvinuli speciální vozíky, které usnadní zásah u ho-

řícího elektromobilu např. v garážích. Na vozíky se částečně uhašený 
vůz naloží a vyveze se z ohroženého prostoru na volné prostranství, kde 
se poté může bezpeč-
ně pokračovat v jeho 
ochlazování a haseb-
ním zásahu. V rámci 
České republiky i Ev-
ropy  jde o  jedinečný 
technický prostředek, 
díky němuž se urych-
lí  a  zefektivní  zásah 
hasičů  a  zásadně  se 
eliminují škody i ná-
sledky požárů vozidel 
na alternativní pohon. 

foto HZS ČR

Letos na jaře zorganizoval SDH 
z Pomezí na okrese Svitavy, jehož 
logo  představuje  draka  chrlícího 
oheň,  běh  pro  charitu.  „Charita-
tivní  činnosti  podporujeme  delší 
dobu. Například v roce 2017 jsme 
částkou deseti tisíc korun přispěli 
na léčení malé Natálky Dittrichové 
ze  sousední  obce Borová. Peníze 
jsme  získali  z  části  sběrem  sta-
rého  papíru mladými  hasiči  a  ze 
startovného z prvního závodu ligy 
Svitavska mladých hasičů, která se 
konala u nás v Pomezí. Zbylou část 
tehdy doplatil sbor,“ uvedl vedoucí 
mladých hasičů Václav Štaud.

Běh v klobouku  
překonal maraton
Běhu pro charitu se v tomto roce 

zúčastnilo celkem 35 dětí, z toho 32 
mladých hasičů  a  tři  děti mladší, 
rozběhly  se  také  tři  maminky. 
Hasiči přišli s jednou podmínkou: 
kdo přijde  v  klobouku,  startovné 
zvýší  o  50 Kč na  osobu. Tomuto 
jsme  dostáli  a  sbor měl  zaplatit 
něco málo  přes  5  tisíc.  „Protože 
nám  nebylo  zrovna milé  zasílat 
charitě tuto částku, sbor zaokrouh-
lil sumu na rovných 10.000 korun. 
K  tomuto  doplním,  že  oficiálně 
vyhlášený Běh pro charitu se běžel 
za podmínek, kdy startující dal na 
charitu  stokorunu.  Protože  jsme 
k pomoci vyzvali děti, děti startov-
né neplatily, za každého mladého 
hasiče  jsme  tuto  částku  hradili 
ze  sborových  peněz. Každý,  kdo 
přišel v jakékoliv pokrývce hlavy 
počínaje  kloboukem,  čepicí,  přes 
přilbu až po šátek,  za toho doplatil 
sbor dalších padesát korun. A děti 
byly rády, že jednoduše mohou po-
moci dobré věci,“ upřesnil vedoucí. 
„Startovalo se na malém náměstíč-
ku, původně jsme měli v úmyslu jej 
nazvat  po  nejzasloužilejším  čle-
novi Josífkovi Makovském, který 
pracuje pro mládež plných dvacet 
roků. Nakonec zvítězila prozatímní 
volba  názvu Náměstí  José Diega 
Armanda dos Santose Alvaréze de 
Cofoly, který je nyní používán pou-
ze hasiči z Pomezí a tudíž ho nikde 
na světě nelze nalézt. Takže každý 
hned věděl, kde se ke startu běhu 
sejdeme,  „připomněl  s  úsměvem 
Václav Štaud. Účastníci běželi 503 
metrů  dlouhý  okruh  po místním 
malém sídlišti Babylon. Ten, kdo se 
přihlásil, musel tuto trasu uběhnout 
nebo projít alespoň jednou. Celkem 
závodníci trať zaběhli 128 krát, což 
bylo v součtu 64 kilometrů neboli 
jeden  a  půl maratonského  běhu. 

Spokojený  s  výkony  závodníků 
byl  také  ředitel Oblastní Charity 
v  Poličce Martin Dvořák,  který 
byl  osobně  přítomen,  s  radostí 
sledoval  zápolení  a  těšilo  ho,  že 
byla  v  Pomezí  překonána  délka 
maratonského běhu.

Pracují s  oběma  
kategoriemi dorostu
Kořeny práce  s mládeží  sahají 

v  Pomezí  do  roku  1957,  tehdy 
vzniklo  dorostenecké  družstvo. 
Během let oddíl několikrát přeru-
šil  činnost  a  znovu  byl  obnoven. 
Poslední  znovuobnovení  se  váže 
k roku 2002, díky iniciativě Petra 
Jandy  a  Jiřího  Svobody. Václav 
Štaud je vedoucím oddílu od roku 
2009. Má  svědomité  pomocníky: 
Josefa Makovského, Zuzanu Do-
čekalovou  a Milan Makovského, 
vedoucími  třetího  stupně  jsou od 
loňska  Jirka Makovský,  Aneta 
Navrátilová a Jiřina Šimonová. Jak 
uvedl, jedná se o ochotné a obětavé 
pomocníky. Dorostenci postoupili 
před třemi lety na Mistrovství re-
publiky Plamen v Plzni, kde vybo-
jovali v požárním útoku třetí místo. 
V  roce  2019  dorostenec  Tomáš 
Grossmann startoval na „republi-
ce“ v Ústí nad Labem v kategorii 
mužů. Mezi největší úspěchy řadí 
sbor vítězství na Superpoháru hejt-
mana Pardubického  kraje  v  roce 
2014,  který  vyhráli  starší  žáci. 
Sbor  je  pyšný  na  skutečnost,  že 
jako  jediný  v  okrese Svitavy má 
zastoupení v obou dorosteneckých 
kategorii. Vloni na podzim sbor vy-
hlásil nábor dětí do oddílu, protože 
z původních zbylo jen 7 z kategorie 

žáků, ale současný stav dětí je už 
34  včetně  dorostu. Noví  zájemci 
vydrželi a starosta sboru Robin Ba-
čovský přišel s nápadem odměnit je 
letos Dnem plným her, turistickým 
pochodem  a  závěrečným  táborá-
kem. Během pandemie se vedoucí 
snažili děti „udržet“ a posílali jim 
přes facebook různé kvízy a další 
úkoly, na což iniciativně reagovaly.

Jednotka vzešla  
z mladých hasičů
Výjezdovou jednotku kategorie 

JPO  III  tvoří  23  členů,  z  tohoto 
počtu  je  16  hasičů,  kteří  vzešli 
z mladých hasičů. Pro výjezdy  je 
určeno vozidlo Tatra 815 CAS 32, 
kterou by měla koncem letošního 
léta nahradit velkoobjemová Tatra 
Terra 815 CAS 30. „Pýchou hasičů 
je nákladní automobil UAB z roku 
1974, který je jako jediný provozu-
schopný v celé ČR. K příslušenství 
vozidla  patří  zrekonstruovaná 
stříkačka PS 8. Hasičská zbrojnice 
prošla  před  sedmnácti  lety  cel-
kovou  rekonstrukcí,  kterou  jsme 
prováděli svépomocí. V roce 2015 
sbor dostal darem sochu sv. Floriá-
na, pro kterou jsme opět svépomocí 
zbudovali ve zdi  zbrojnice malou 
kapličku. Vloni  a  letos  jsme  se 
věnovali izolaci venkovního zdiva. 
Z výjezdů, které jsme absolvovali, 
byl rozhodně nejzajímavější a při-
nesl  nejednu  cennou  zkušenost, 
výbuch  v  Poličských  strojírnách 
před  čtyřmi  roky. Byl  tehdy pro-
váděn transport osob a zraněných 
hasičů,  „sdělil  velitel  Petr  Janda. 
„K  činnosti  během koronavirové 
pandemie mohu  doplnit,  že  jsme 

Hasiči v Pomezí pomáhají charitě

společně s místní lesní správou při 
MěÚ Polička  pomáhali  při  likvi-
daci kůrovcové kalamity, vysadili 
jsme  více  než  deset  tisíc  nových 
stromků.“

Nejmladší starosta 
sboru
Hasičský sbor v Pomezí má jed-

noho z nejmladších starostů v oko-
lí. Robinu Bačovskému je 26 let, je 
rovněž členem výjezdové jednotky 
a také on prošel oddílem mladých 
hasičů. Podle mínění členů sborů 
a  jednotky  svou  práci  vykonává 
dobře  a  má  skvělé  nápady.  Je 
smíškem a velkým optimistou, což 
velice  pozitivně  působí  nejen  na 
hasiče.„Za sebe mohu říci, že jsme 
všichni kamarády, hasičinu děláme 
nejen pro radost, ale zejména pro 
lidi a své okolí. Naším mottem je 
možná  již otřepané „Hasiči – pro 
někoho obyčejné slovo, pro nás ro-
dina“, ale my se to snažíme naplnit. 
Bez  ohledu  na  to,  kolik  je  komu 
let a jak dlouho je u hasičů. Jsme 
malá vesnice a musíme si pomáhat. 
Našemu sboru bude  letos 135  let, 
ale cítíme se stále tak mladí, jako je 
náš starosta,“ dodal Václav Štaud. 
„Dost  dobře  bychom  nemohli 
úspěšně  fungovat mj.  bez  dotací 
Pardubického kraje, Ministerstva 
školství, mládeže  a  tělovýchovy, 
Národní sportovní agentury, pod-
pory místních podnikatelů  a  dal-
ších. Výrazně nám vychází vstříc 
také obecní úřad a  jeho starostka 
Věra  Chemišincová.  Upřímně 
všem děkujeme!“

Věra Nutilová

Pět  dobrovolných  jednotek 
JSDH  bylo  vysláno  k  ohlášené-
mu  požáru  uskladněného  dřeva 
v Kounově. Požár rozfoukával vítr 
a rychle se tak blížil k nedalekému 
lesu.  Jednotky  hasily  zasaženou 
plochu pomocí tří vodních proudů 
C a lafety z cisternové automobilo-
vé stříkačky. Na místo události se 
dostavil  vyšetřovatel HZS,  který 
zjistil, že příčinou vzniku požáru 

Pět dobrovolných jednotek v akci
bylo  nedbalostní  chování.  Škoda 
byla vyčíslena asi na pět tisíc ko-
run,  uchráněné  hodnoty  předsta-
vují asi 20 tisíc korun. Při požáru 
zasahovali profesionální hasiči ze 
stanic Dobruška  a Rychnov  nad 
Kněžnou  a  dobrovolné  jednotky 
JSDH Deštné v Orlických horách, 
Dobruška, Dobré, Bohdašín, Nové 
Město nad Metují.

(dle zdroje HZS KHK)

Od 16. června 2021 je na trhu již druhé aktualizované a do-
plněné vydání úspěšných dějin českého hasičství „Pompiéři, 
požárníci, hasiči“ z autorské dílny Josefa Nitry. Více než tříset-
stránkovou bohatě ilustrovanou publikaci si můžete objednat 
v  nakladatelství Triton mailem obchod@triton-books.cz Pro 
hasiče je v prodeji ve 40% slevě za 599 Kč. 

Zamluvit si zde můžete za stejných podmínek i další knihu 
hasičské edice od stejného autora s názvem „Požáry“. Jedná se 
o  encyklopedický soupis největších požárů v  českých zemích 
do roku 1918 na více než tři sta stranách. Publikace vyjde kon-
cem léta a pro hasiče je opět připravena 40% sleva, takže cena 
výtisku je 534 Kč.   

TRITON 2., aktualizované vydání

Dějiny českého hasičství

jo
se

f 
n

it
ra Josef Nitra

9 788075 538482

ISBN :  978 -80 -7553 -848 -2

Tato publikace je velice zajímavou výpravou do dějin boje s ohněm v České 
republice (a nejen v ní). Nebylo zcela jistě cílem vytvořit pouhou faktografii, 
přesto kniha obsahuje značné množství historických dat a také odkazy na 
dobové dokumenty, úryvky z nich, historické zvláštnosti apod. Pro čtenáře 
může být zároveň zábavou i zdrojem cenných informací.  

Zdeněk Nytra, senátor Parlamentu České republiky a viceprezident CTIF

Josef Nitra ve své komplexní práci připravil na vysoké úrovni stovky stran 
prezentace historie hasičstva a požární ochrany České republiky. Je určena 
hasičům a také zájemcům z řad veřejnosti. Jde o výjimečné dílo, které si zaslouží 
uznání. Svým počinem autor zařazuje české hasičstvo do skupiny členských 
států CTIF, které už svou historii zpracovaly dříve. 

Dieter Farrenkopf, ředitel Hasičského sboru hanzovního města Hamburku, 
emeritní předseda Komise historie CTIF  

a člen Mezinárodního pracovního sdružení hasičů historiků při CTIF

Věřím, že toto dílo najde své čtenáře nejen v řadách hasičů a jejich příznivců, 
ale bude mít ohlas v širší sféře zájemců, jelikož odhaluje i taková místa dějin, 
která nejsou příliš známá. Cenné je i to, že autor se ve své práci zabývá nejen 
historií, ale přibližuje také současnost, která se stává velikým odkazem příštím 
generacím a potvrzením toho, že čeští hasiči jsou hrdými pokračovateli tradic, 
jejichž moderní podoba se na území Čech, Moravy a Slezska zrodila před více 
než sto padesáti lety.

Peter Ronec, vrchní inspektor Dobrovolné požární ochrany  
Slovenské republiky, člen Komise historie DPO SR, Komise historie CTIF  

a  Mezinárodního pracovního sdružení hasičů historiků při CTIF 

Hasič: „Složil jsem přísahu, že položím svůj život za život jiného. A na tom se 
nic nemění.“

Magazín Právo, 11. dubna 2020

josef nitra (1956) pracoval ně-
kolik let v redakcích hasičských 
časopisů 150 Hoří a 112. Později 
přijal nabídku místa tiskového 
mluvčího Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska. Zde se začal 
zabývat dějinami požární ochra-
ny a vydal první dvě publikace 
o počátcích organizovaného ha-
sičství v českých zemích a jeho 
vývoji v období Rakousko-Uher-
ska. Vedle toho sepsal několik 
odborných brožur a knihu o Ha-
sičské vzájemné pojišťovně. 

Jeho zápal pro historii hasičství 
jej přivedl nejdříve k nápadu 
a pak i k organizaci deseti pro-
pagačních jízd SH ČMS. Byl také 
duchovním otcem a hlavním or-
ganizátorem prvního setkání ha-
sičů pod Řípem v roce 2019. 

V současné době je šéfredakto-
rem reprezentativní dvouset-
stránkové ročenky SH ČMS Ha- 
sičské čtení, kde věnuje rozsáh-
lou pozornost historii požární 
ochrany a jejím fandům. Je čle-
nem Ústřední odborné rady 
historie a muzejnictví SH ČMS, 
členem SDH své rodné obce 
Raškovice a starostou Podřipské 
hasičské župy.

V hasičských kruzích známý 
žurnalista a historik Josef Nit-
ra předkládá odborné i široké 
laické veřejnosti doposud nej-
obsáhlejší dílo věnující se vzni-
ku a rozvoji požární ochrany 
v Čechách, na Moravě a ve Slez-
sku. Nezapomíná přitom ani 
na období společného česko-
slovenského státu a ve zvláštní 
kapitole věnuje pozornost také 
hasičům na Slovensku. 

Publikace představuje široce 
pojatou, propracovanou sondu 
do historie užití ohně a ochrany 
před ním. Autor přitom postu-
puje od počátků lidské civiliza-
ce přes první účinná opatření 
středověku a raného novověku, 
zejména císařské patenty Marie 
Terezie a Josefa II., až po mo-
derní dobu charakteristickou 
rozvojem techniky a závislostí 
společnosti na ochraně vlastní 
bezpečnosti. 

Zvláštní pozornost je věnována 
vzniku prvních hasičských sbo-
rů a snaze o samostatnou národ-
ní organizaci. Zároveň se zde 
dovídáme podrobnosti o vývoji 
odborného vzdělávání, máme 
možnost seznámit se s hasičskou 
literaturou i profesním perio-
dickým tiskem a autor neopomí-
jí ani zavádění požární ochrany 
v hospodářských odvětvích, za-
ložení vzájemné pojišťovny či 
samaritánské služby. 

Další kapitoly pak nabízejí pře-
hled historie civilní ochrany, 
hasičského vzdělávání a sportu, 
muzejnictví a sběratelství a v ne-
poslední řadě i práce s dětmi 
a mládeží. 
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SOUPIS NEJVĚTŠÍCH POŽÁRŮ  
V ČESKÝCH ZEMÍCH DO ROKU 1918
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Josef Nitra

ISBN :  978 -80 -7553 -xxx -x

Při míšeňském obléhání Žatce v roce 1422 Němci „lapajíce holuby a vrabce, 
vázali jim sirné svíčky k ocasům, aby tudy město vypálili.“

Václav Hájek z Libočan

„V dopoledních hodinách pobíhala po městě veverka, kterou honilo mnoho 
lidí. Jan Hošek po ní u stodoly Františka Košťanského vystřelil z pušky. Veverku 
minul a střela zalétla do stodoly plné sena, která se ocitla v plamenech. Během 
jedné hodiny oheň zachvátil třicet obytných stavení, dvacet jedna stodol, 
starobylou dřevěnou radnici, panské masné krámy a dva hostince.“

Vilémov 20. duben 1843

„Při ohni zemřel ponocný Bernard Mišoň, který nejdříve budil občany. Když 
se pustil do záchrany svého majetku, byl omámen kouřem a uhořel.“

Kronika obce Zahrádka, pátek 21. února 1850

„Spatříš mnohdy na opuštěném místě trčeti bránu, sloup, ohromné trosky 
veliké budovy. To je vše, co zbývá ze zámku, který se tu vypínal. Jinde strmí 
osamělá věž, jediný to zbytek vesnice či tvrze, jež pohltily plameny. Nebylo by 
možná uvést města, by ani hradu, který by nebyl vypálen.“

Bohuslav Balbín o českých zemích po třicetileté válce

„Veliké sucho a paličů mnoho bylo, kteří ohně kladli.“

Paměti Varnsdorfu

„Nešťastné děvče skončilo samo za žhářství na hranici.“

Kronika města Vyškov

Publicista a historik Josef Nitra 
zaujal zájemce o dějiny českého 
hasičství už v roce 2020, kdy vy-
šla jeho kniha Pompiéři, požár-
níci, hasiči – zatím nejobsáhlejší 
dílo o vzniku a vývoji požární 
ochrany na našem území. Nyní 
přichází s encyklopedií, která 
na tuto knihu volně navazuje. 
V abecední posloupnosti v ní 
najdeme největší soupis požá-
rů, od prvních písemně dolo-
žených až po ty zaznamenané 
v novodobých dějinách našeho 
státu do roku 1918. 

Úctyhodný popis 1838 posti-
žených míst se nezaměřuje jen 
na dostupná holá fakta, ale 
využívá i doprovod dobových 
ilustrací, citace ze starých kro- 
nik, informace o protipožár-
ních opatřeních a prvních hasič- 
ských sborech. Čtenář tak nut-
ně musí dospět k závěru, že ně-
kdy šlo sice o tragické, ale záro-
veň víceméně kuriózní události 
zapříčiněné lidskou nedbalostí. 
Následky však bývaly i fatální –  
mnohá česká města, obce a šlech- 
tická sídla lehla popelem až do 
posledního stavení. 

Je stále třeba si tato neštěstí při-
pomínat. Na lidské tragédie na-
šich předků způsobené ohněm 
se často zapomíná a my si v době 
pojišťoven, charitativních orga-
nizací a podpůrných sociálních 
sítí vůbec nedokážeme předsta-
vit, co tehdy znamenalo vyhořet.

Josef Nitra (1956) pracoval ně- 
kolik let v redakcích časopisů 
Hasičského záchranného sboru 
České republiky 150 Hoří a 112. 
Později přijal nabídku místa 
tiskového mluvčího Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska. 
Zde se začal dějinami požární 
ochrany zabývat podrobněji 
a systematicky a vydal první 
dvě publikace o počátcích orga-
nizovaného hasičství v českých 
zemích a jeho vývoje v období 
Rakouska-Uherska. Vedle toho 
sepsal několik odborných bro-
žur, Almanach SH ČMS a knihu 
o Hasičské vzájemné pojišťov-
ně. Je také autorem doposud 
nejobsáhlejších dějin českého 
hasičství Pompiéři, požárníci, 
hasiči. 
Jeho hluboký zájem o historii ho 
přivedl k zorganizování deseti 
propagačních jízd požárních au-
tomobilů SH ČMS, které projíž-
děly všemi kraji České republi-
ky se zastávkami v 260 městech 
a obcích. Byl také iniciátorem 
prvního setkání hasičů pod Ří-
pem v roce 2019. 
V současné době je šéfredak-
torem reprezentativního časo-
pisu SH ČMS Hasičské čtení. Je 
členem Ústřední odborné rady 
historie a muzejnictví SH ČMS, 
členem SDH své rodné obce 
Raškovice, čestným členem nej-
staršího činného sboru v Pra-
ze SDH Braník a zakladatelem 
a starostou Podřipské hasičské 
župy. Podílí se na akcích spol-
ků Hasičské tradice, Hasičské 
fontány, SDH Velvary, Matice 
svatohostýnská a Společenstvo 
kominíků ČR. 
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Jihomoravští hasiči-lezci prováděli výcvik na lince velmi vysokého napětí poblíž Ost-
rovačic na Brněnsku. Akce ve spolupráci se společností EG.D prověřila připravenost 
na mimořádné události. Výcvik simuloval záchranu osoby ze stožáru velmi vysokého 
napětí, kdy se jednomu z pracovníků při údržbě zařízení udělalo nevolno a potřeboval 
záchranu a bezpečný transport z výšky téměř dvaceti metrů.     zdroj foto HZS JmK

Cvičení zásahu na elektrickém vedení

Rozvolňování  proticovidových 
opatření  znamenalo  i  návrat  ke 
sportování  a  k  soutěžení.  Díky 
tomu byla  umožněna  i  sportovní 
příprava  družstev  okresu Opava, 
což  bychom mohli  považovat  za 
dlouho  očekávané  „okresní  kolo 
soutěží MH“  ročníku  2020/21.  

Soutěž  (původně  plánovaná  jako 
dvoudenní) se konala za příznivého 
počasí v poslední květnovou sobotu 
na Tyršově stadionu v Opavě, kde 
probíhaly atletické disciplíny (běhy, 
štafety a dvojboj), a souběžně také 
na školním hřišti ve Slavkově (po-
žární útok).  Soutěže ve hře Plamen 

se  zúčastnilo 15 družstev  starších 
a 9 družstev mladších. Nejlepších 
výsledků dosáhli MH SDH Borová 
v  kategorii  starší  (čas  požárního 
útoku 16,68 s) a MH SDH Dobro-
slavice  v  kategorii mladší. Další 
medaile  v  kategorii  starší  získali 
MH SDH Bobrovníky  (2. místo) 
a  SDH Štěpánkovice  (3. místo);  
v kategorii mladší obsadili 2. místo 
MH SDH Kravaře a 3. místo SDH 
Markvartovice  (s vítězným časem 
21,77 s na požárním útoku). Soutěže 
dorostu  se  zúčastnilo  jedno druž-
stvo dorostenců (SDH Borová), tři 
družstva dorostenek  (SDH Těško-
vice, Dobroslavice a Kobeřice) a 40 
jednotlivců – 19 dorostenců  (2 ST, 
13 Stř, 4 ML) a 21 dorostenek  (4 ST, 
11 Stř, 6 ML). V kategorii družstev 
dorostenců  získali  právo postupu 
dorostenci  SDH  Borová,  kteří 
zvládli požární útok za 26,54 s (což 

Začínáme soutěžit

Organizátorem krajského  kola 
soutěží MH Moravskoslezského 
kraje, které se konalo 5. a 6. června 
2021, bylo OSH Opava. Z důvodu 
covidových opatření probíhaly sou-
těže na dvou místech – Tyršův sta-
dion v Opavě (atletické disciplíny) 
a školní hřiště ve Slavkově (požární 
útok). Ze stejného důvodu byly také 
zrušeny všechny společné nástupy. 
Soutěže se mohla zúčastnit z ka-

ždého okresu 2 družstva kategorie 
starší (Plamen), 2 družstva dorostu 
(dorostenci, dorostenky) a 3 jednot-
livci z každé kategorie dorostenců 
a dorostenek.  

Soutěžní sobota
Sobota  byla  věnována  disci-

plínám  hry  Plamen,  kterých  se 
zúčastnilo  11  družstev.  Své  síly 
soutěžící  poměřovali  ve  štafetě 
4× 60 m, štafetě požárních dvojic, 
štafetě CTIF  a  požárním  útoku. 
Štafety CTIF  se  nejlépe  zhostili 
MH  SDH Hájov,  kteří  s  časem 
74,30 s zvítězili před SDH Borová 
(77,75  s)  a  SDH Mniší  (79,06  s). 
Ve štafetě dvojic se v čele tabulky 
umístila stejná družstva, avšak ve 
změněném pořadí:  1. SDH Mniší 
(53,72 s), 2. SDH Hájov (53,81 s), 
3. SDH Borová  (55,31  s). Rovněž 
ve  štafetě 4 x 60 m se o medaile 
bojovalo mezi SDH Hájov  (41,46 
s),  SDH Mniší  (42,48  s)  a  SDH 

Borová  (42,97  s).  A  tak  teprve 
požární útok přinesl  trochu vzru-
chu – mezi SDH Hájov (1. s časem 
23,08 s) a SDH Mniší (24,96 s -3.) 
se vmísil SDH Rychvald s časem 
24,09 s (2.). V celkovém hodnocení 
se  však o medaile  podělili  „riva-
lové“  z  předcházejících disciplín; 
zvítězili MH SDH Hájov, 2. SDH 
Mniší (obě družstva z okresu NJ) 
a 3. SDH Borová (OP).

Soutěžní neděle
   V neděli soutěžil dorost. Sou-

těže se zúčastnilo 11 družstev (do-
rostenci – 5, dorostenky – 6) a 30 
jednotlivců (14 dorostenců a 16 do-
rostenek). Soutěžní disciplíny – test 
z PO, běh na 100 m překážek, štafeta 
4× 100 m, požární útok a dvojboj. 
Již  výsledky  testů  naznačily,  že 
o medaile budou bojovat především 
dorostenci SDH Borová a Michálko-
vice a dorostenky SDH  Nová Ves 
a Raškovice, jejichž testy byly bez 
chyby. Průběh dalších disciplín  to 
jen  potvrdil. Dorostenci Michál-
kovic (OV) si udrželi prvenství ve 
stovkách (81,10 s) a štafetě (61, 55 
s), dorostenci Borové (OP) se v obou 
disciplínách  umístili  na  2. místě 
(100 m překážek – 83,12 s, štafeta 
– 62,40 s) a ke změně nedošlo ani 
jejich vítězstvím v požárním útoku 
(30,94  s),  kde  si  pořadí  vyměnili 
s Michálkovicemi (32,44 s). V boji 

o třetí příčku nakonec vyhráli (díky 
lepšímu požárnímu útoku) doros-
tenci  SDH Raškovice  (FM)  před 
dorostenci SDH Lubina (NJ), kteří 
se se stejným počtem bodů umístili 
na 4. místě.

Výsledky  
  V  družstvech  dorostenek  si 

celkové  vítězství  vybojovaly 
dorostenky SDH Nová Ves (OV), 
které  zvítězily  ve  všech  disci-
plínách (100 m – 77,36 s, štafeta 
–  66,00  s,  požární  útok  –  26,03 
s).  U  ostatních  družstev  se  po-
řadí  v  jednotlivých  disciplínách 
střídalo  a  v  závěru  vyneslo  2. 
místo  dorostenkám SDH Raško-
vice (FM) a 3. místo dorostenkám 

SDH Havířov Město (KA) ve vý-
sledném  hodnocení. V  kategorii 
jednotlivců tentokrát testy neměly 
takový vliv na celkové umístění, 
jaký  se  jim  většinou  přisuzuje. 
Mnohem důležitější byla  fyzická 
příprava, která ovlivnila výsledky 
obou dalších disciplín. V katego-
rii mladší si nejlépe vedli Šimon 
Holub (NJ), který zvítězil v běhu 
na 100 m s časem 19,77 s a dvojboj 
zvládl za 18,79 s. V dorostenkách 
patří vítězství Rozálii Pospíšilové 
(OP), která stovku zvládla za 19,39 
s a dvojboj za 19,61 s. Na druhém 
místě  se  umístil  Jakub  Pavlíček 
(Zlatníky) a Hana Mošťková (Há-
jov), na třetím místě Petr Bürger 
(Vyšní Lhoty) a Rozálie Bojková 
(Skalice).

Krajské kolo soutěží MH v Moravskoslezském kraji
První  příčky  střední  kategorie 

si  „zajistili“  domácí  –  Petr  Pus-
telník, SDH Hněvošice (stovka za 
18,77 s, dvojboj 17,91 s) a Markéta 
Baránková,  SDH Kravaře  (stov-
ka  –  20,73  s,  dvojboj  –  19,81  s). 
Druhé místo  si  vybojovali David 
Kabát (Hájov) a Kristýna Prchalo-
vá  (Nová Ves),  třetí místo Marek 
Velčovský (Nižní Lhoty) a Andrea 
Šramková (Hájov).  Vítězství v ka-
tegorii starší si „vyběhali“ Roman 
Kubera, SDH Stanislavice (běh na 
100 m - 19,82 s, dvojboj – 19,24 s) 
a Adéla Onderková,  SDH Hájov 
(100 m – 21,44 s, dvojboj – 19,70 
s).  Stříbro náleží Filipu Kaločovi 
(Nošovice) a Adéle Chytilové (Heř-
manice), bronz Adamu Kocourkovi 
(Hájov) a Lucii Mičkové (Zlatníky). 

Nejlepší stovkaři
A ještě jména nejlepších stovka-

řů, kterými byli dorostenci Ondřej 
Adámek, SDH Michálkovice (18,48 
s), Petr Pustelník, SDH Hněvošice 
(18,77  s), Marek Velčovský, SDH 
Nižní Lhoty (18,79 s) a dorostenky 
Julie Ondráčková, SDH Nová Ves 
(18,255 s), Tereza Chovancová, SDH 
Raškovice (18,458 s) a Karolína Lef-
nerová, SDH Nová Ves (18,728 s). 
I když po dlouhém období „nečin-
nosti“  nebylo  asi  vše  takové,  jak 
bychom si přáli, lze přece jen všem 
závěrem poděkovat – za přípravu, za 
účast, za snahu i dosažené výkony, 
a  pokud  se  něco  nepodařilo,  tak 
vyslovit přání,  aby  to příště vyšlo 
líp.                                             (Du)                                                                           

Penzion Stříbrný pramen je původní historická  
lázeňská vila v malebných Janských Lázních. 

Jako poděkování za vysoké nasazení a obětavost 
dobrovolných hasičů při zvládání pandemie covid-19 
nabízíme slevu 10% na pobyty pro dobrovolné hasiče 

(SDH, JSDH) a jejich rodinné příslušníky. 
Sleva  bude poskytnuta při předložení průkazu (dostačuje 

scan - ofocení průkazu a zaslání elektronickou formou)

Přijeďte si k nám odpočinout  a načerpat nové síly!. 
V Janských Lázních je široká možnost rekreačního 

a sportovního vyžití. V penzionu Stříbrný pramen rovněž 
funguje restaurace se skvělou kuchyní.  

Těšíme se na Vaši návštěvu!  
Ing. Aleš Cabicar 

Rezervace na e-mailu: cabicar@volny.cz, tel.: 602 243 047

Více informací o penzionu a možnostech ubytování získáte 
na webu: www.stribrnypramen.cz

Přijeďte si odpočinout do Krkonoš

byl  nejlepší  čas  dne). V kategorii 
dorostenek zvítězilo v PÚ družstvo 
SDH Dobroslavice (s časem 29,46 
s), které se stalo i celkovým vítězem 
okresního kola před dorostenkami 
SDH Těškovice  (2. místo)  a SDH 
Kobeřice (3. místo). V jednotlivcích 
si vítězství vybojovali Vít Pfleger 
(SDH Malé Hoštice) a Lucie Mič-
ková  (SDH Zlatníky)  v  kategorii 
starší, Petr Pustelník (SDH Hněvo-
šice)  a Markéta Baránková  (SDH 
Kravaře) v kategorii střední, Jakub 
Pavlíček (SDH Zlatníky) a Rozálie 
Pospíšilová  (SDH Borová)  v  ka-
tegorii mladší. Závěrem  je  nutno 
dodat,  že  dlouhodobá  nemožnost 
společného  setkávání,  sportování 
a  soutěžení  se  na  činnosti  přece 
jen částečně projevila – například 
i zvýšenou úrazovostí. Povzbuzují-
cím znamením však je, že chuť do 
práce naštěstí zůstala.                 (Du)

(PR)

Cvičením 
s velkoobjemovými  

čerpadly prošly 
i dobrovolné 

jednotky
V pražských Komořanech pro-

šly všechny směny pražských pro-
fesionálních hasičů a předurčené 
dobrovolné  jednotky  cvičením 
zaměřeným na  obsluhu a taktiku 
nasazení zařízení pro velkokapa-
citní  a  velkoobjemové  čerpání. 
Součástí  cvičení  bylo  také  prak-
tické  rozvinutí  čerpadla Hytrans 
HSF 150 Hydrosub a jeho využití 
při dálkové dopravě vody, uvedení 
do  provozu  čerpadla  Sigma  400 
v  podmínkách  čerpání  z  vodní 
hladiny  –  plovoucí  varianta,  po-
případě ze břehu s využitím sacího 
vedení.  Cvičení  je  důležité  pro 
případný zásah  jednotek požární 
ochrany  při  zdolávání  následků 
rozsáhlých  povodní  s  potřebou 
velkoobjemového  odčerpávání 
vod  ze  vzniklých  povodňových 
lagun a přečerpávání vod na vel-
ké  vzdálenosti. Všechny  stanice 
a  směny  pražských  profesionál-
ních  hasičů  a  vybrané  jednotky 
dobrovolných hasičů cvičily v pro-
storu Oddechové  louky v Praze-
-Komořany.
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Na přelomu let 2019 a 2020, kdy je na již-
ní polokouli léto, zasáhla vlna ničivých 
požárů Austrálii.  Během  požárů  bylo 
zničeno  přes  2  500  budov,  vč.  1  300 
obytných domů a zemřelo 33  lidí,  řada 
dalších  byla  nezvěstná.  Požárům před-
cházely rekordně vysoké teploty a sucho. 
Kouř z požárů na australském kontinentu 
byl  pozorovatelný  i  na  jednom velkém 
ostrově,  který  je  součástí Australského 
společenství.  Pokud  si  netroufnete  na 
název ostrova, zkuste vyluštit naši dnešní 
křížovku.   

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

Činnost hasičů v nebezpečné zóně

Obec pořídila dobrovolným hasičům dron 
Díky  investiční dotaci v rámci programu „dotace pro  jednotky SDH 
obcí“ se podařilo obci Červená Voda pořídit dva nové dopravní automo-
bily pro své dobrovolné hasiče. První dopravní automobil je Fiat Ducato 
Light Combi – je určený pro hasiče z místní části obce Červená Voda, 
konkrétně pro jednotku sboru dobrovolných hasičů z Mlýnického Dvora. 
Druhý  dopravní  automobil,  tentokrát  pro  jednotku  sboru  dobrovol-
ných hasičů Červená Voda,  je  značky Volkswagen Transporter T6.1 
4×4. Obec Červená Voda však nepořizuje pro hasiče pouze dopravní 
automobily. Na začátku května „přiletěl“ do obce Červená Voda nový 
dron DJI Mavic 2 Enterprise advanced. Dron byl zařazen do vybavení 
JSDHO Červená Voda, která má ve své jednotce tři členy, kteří prošli 
čtyřdenním kurzem pilotáže dronu. Dron je vybaven duální kamerou, 
což znamená, že mimo klasické kamery má i termokameru. Maximální 
doba letu na jednu baterii je 30 minut. Je možné jej osadit reflektorem 
nebo reproduktorem. Tento dron bude využíván pro zřizování propa-
gačních či pracovních záběrů pro obec, na vyhledávání zvěře v polích 
před sečí a také na ohledání požářišť a vyhledávání pohřešovaných osob.

dle textu Patrika Ročka ze zdroje pozary.cz

Požáry v Austrálii

Rovných osm let pořádají hasiči 
z Volče na Pardubicku slavnostní 
mši  k  uctění  patrona  hasičů  sv. 
Floriána.  „Pokaždé  se  účastní 
nemalý  počet  uniformovaných 
hasičů  a  také  hasičské mládeže, 

Uctili památku sv. Floriána
hasiči  profesionální,  přijíždějí 
sbory z okolí s prapory,“ připomněl 
vedoucí mládeže Tomáš Vaníček. 
Mši  vždy  celebroval  kněz  Jan 
Kvaš,  kterému  hasiči  předávali 
coby poděkování květiny. V podání 

Práci  dobrovolných  i  profesi-
onálních  hasičů  ocenil  u  příleži-

Mše k uctění sv. Floriána

varhaníka Tomáše Měkoty zazněly 
skladby Chraň nás svatý Floriáne, 
v závěru pak Svatováclavský chorál 
a hymna České republiky. „S jistou 
nostalgií  vzpomínáme  na  chvíle 
před epidemií, kdy byl kostel plný 
hasičů a kdy starosta OSH Pardu-
bice Bohumil Cerman předal knězi 
Janu Kvašovi Řád sv. Floriána jako 
poděkování  za  nemalou  přízeň 
a vstřícnost. Letošní mše se naopak 
konala  za  přísných  epidemických 
opatření  a  s minimálním počtem 
účastníků. Bylo nám samozřejmě 
líto těch, kteří museli s ohledem na 
omezený počet osob zůstat doma. 
Jsme  si  ale  jisti,  že  na  svátek  sv. 
Floriána  také  vzpomínali,“  uvedl 
Tomáš Vaníček. „V tradici budeme 
pokračovat.  Traduje  se  totiž,  že 
modlitby  směřované  ke  sv.  Flo-
riánovi  zachránily  nejeden  život 
a nemalý majetek.“ 

Věra Nutilová 

Ocenění práce hasičů
tosti  svátku  sv.  Floriána  hejtman 
Zlínského kraje Ing. Radim Holiš.  

Celkem 38 hasičům předal pamětní 
medaile a 5 hasičům záslužná vy-

znamenání II. stupně. Na slavnost-
ním aktu byli přítomni také ředitel 
Hasičského  záchranného  sboru 
Zlínského kraje plk. Ing. Vít Rušar, 
starosta Krajského sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska Vlastimil 
Nevařil  a  další  významní  hosté. 
Zlínský  kraj  hasiče  každoročně 
oceňuje  již  od  roku  2006.  Za  tu 
dobu  (včetně  letoška)  ocenil  více 
než  640  dobrovolných  a  profesi-
onálních  hasičů. Věk  oceněných 
se  pohybuje  již  od  12  let,  kdy  se 
jedná především o úspěchy dosa-
žené v požárním sportu mládeže. 
Členové sborů dobrovolných hasičů 
(SDH) bývají  oceňováni  za  dlou-
holetou  aktivní  činnost  ve  sboru, 
výkon  funkce  starosty  či  velitele 
zásahové  jednotky,  za  výchovu 
mladých hasičů atd. Ve Zlínském 
kraji v současnosti působí přes 500 
profesionálních hasičů  a více než 
22 000 dobrovolných hasičů regis-
trovaných  v  383  sborech  (včetně 
hasičského dorostu). 

zdroj foto KÚ ZK

na monitoru vašeho počítače
 i displeji telefonu

www.facebook.com/hasicskenoviny
www.hasicskenoviny.cz
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PAVLIŠ A�HARTMANN - výroba�a�prodej�požární�techniky

Sídlo�firmy:
Pavliš a�Hartmann,�spol.�s�r.o
V�Telčicích�249
53312�Chvaletice

tel.:�����+420�466�985�890-2
fax.:����+420�466�985�367
mob.:�+420�602�661�103
office phhp.cz
www.phhp.cz
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Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

Prezident Miloš Zeman na 
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.                                              PO

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)



V naší pravidelné rubrice věno-
vané hasičským muzejním expo-
zicím v tuzemsku i zahraničí vás 
dnes chceme pozvat do Mašťova 

Pozvánka do Hasičského 
muzea v Mašťově

u Kadaně, Ústecký  kraj. V  pro-
storách  tamní  bývalé  sýpky  na-
jdete expozici historické hasičské 
techniky, o jejíž vznik se zasloužil 

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 

„hasič tělem i duší“ pan Ján For-
gáč. Tento  dlouholetý velitel dob-
rovolné požární jednotky podniku 
a  později  profesionálního  útvaru 
chemických  závodů  v  Sokolově 
sbíral desítky let techniku a před-
měty  s  hasičskou  tématikou. Na 
návštěvníky v muzeu čeká obsáhlá 
a pestrá expozice. Prohlédnout si 
můžete: historické přilby, přenos-
né i nepřenosné hasičské stříkač-
ky,  hasičské  uniformy,  hasičské 
medaile a odznaky, hasičské diplo-
my, hračky s hasičskou tématikou.  
Slavnostní  otevření Hasičského 
muzea v Mašťově proběhlo v létě 
roku  2020. Otevření  předcházel 
pochod od sochy svatého Floriána, 
ke které byl také položen slavnost-
ní  věnec. Otevírací  doba muzea: 
po předchozí telefonické dohodě. 
Kontakty:  telefon:  725  081  569,  
email: forgac@volny.cz

zdroj foto: forgacmuzeum.cz
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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 barevně 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-kubickova.cz.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Pavliš a Hartmann
výroba a prodej požární techniky

PAVLIŠ A HARTMANN spol. s r. o.
V Telčicích 249
533 12   Chvaletice
 

Tel.: +420 466 985 890
E-mail: office@phhp.cz

www.phhp.cz
https://eshop.phhp.cz/

Přenosná plovoucí čerpadla jsou skvělým řešením
pro čerpání vody z přírodních zdrojů. V naší nabídce
najdete 12 typů čerpadel.

Hasicí hřeb 
Nově v nabídce v délce 1 m

Hašení v uzavřeném prostoru 
pomocí vodní mlhy.

Výcvik JSDHO okrsku Nýřansko
V první  polovině  června  pro-

běhla  v  katastrálních  územích 
obcí  Nýřany,  Vejprnice,  Líně, 
Zbůch, Úherce,  Blatnice,  Roch-
lov,  Přehýšov,  Heřmanova Huť 
a  Lochousice  série  cvičení  jed-
notek sborů dobrovolných hasičů 
z okrsku Nýřansko. Cvičení byla 
zaměřena na řešení povodňových 
stavů na tocích Vejprnického, Luč-
ního, Hněvnického, Kbelanského 
a Zálužského potoka. Dále pak na 
likvidaci  požáru  lesního porostu 
v areálu firmy DIOSS Nýřany a na 
likvidaci požáru skládky biomasy 
v katastru obce Úherce. Jednalo se 
o pravidelnou odbornou přípravu, 
které se místní jednotky zúčastňu-
jí každoročně.              

  (HZS PK)


