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Vědomostní 
testValteřické aktivity Pozvánka do Hasičského 

muzea ve Welzowě

Čas je neúprosný. Pravidelně 
plyne a nekompromisně přičítá 
vteř iny, minuty, hodiny, dny, 
měsíce i roky. A tak se nám často 
stává, že určité události se v naší 
mysli promítají, jako by se odehrá-
ly před několika dny, a zatím se 
ve skutečnosti udály před pěknou 
řádkou let. Tak je tomu i s průbě-
hem minulého hasičského sjezdu. 
Delegáti z celé České republiky 
se v Pardubicích navzájem loučí 
s odhodláním naplňovat čerstvě 

Poděkování starosty SH ČMS

schválené záměry činnosti SH 
ČMS. Vidím to přímo před očima, 
jako by to bylo včera a zatím od V. 
sjezdu uplynulo již šest roků. 

Nikdo z tehdejších delegátů 
netušil, co naše Sdružení čeká 
v nadcházejícím volebním obdo-
bí. Vždyť pod vedením starosty 
SH ČMS Ing. Karla Richtera 
proběhly první tři roky úspěšně, 
se zvyšujícím se zájmem mládeže 
o hasičskou činnost, který vyústil 
ve značný nárůst členské základ-

ny, s navyšujícím se podílem dob-
rovolných hasičů v záchranářské 
oblasti, či s množícími se úspěchy 
na úseku požárního sportu i jiných 
hasičských soutěží na domácí 
i mezinárodní úrovni. 

V srpnu 2018 náhle přichází 
první rána hasičského osudu. Na 
Pyrocaru na přibyslavském letišti, 
uprostřed tisíců návštěvníků této 
výstavy hasičské techniky, náhle 
zemřel dosavadní starosta Ing. 
Karel Richter, který stal v čele 
SH ČMS téměř dvě desetiletí. 
Nepříjemná situace, kterou no-
vodobé hasičské hnutí nepoznalo. 
Přesto se podařilo do čtyř měsíců 
připravit a realizovat volby nové-
ho starosty. Podařilo se navázat 
na předcházející období tak, že 
činnost SH ČMS byla úspěšná 
i v závěru roku 2018 a následném 
roce 2019.

Počátkem roku 2020 nás však 
náhle, zcela nepřipravené, zasáhla 
celosvětová hrozba zákeřného 
koronaviru. Celková situace ve 
společnosti a následně přijímaná 
vládní opatření zcela paralyzovala 
naši spolkovou činnost. Dokonce 
došlo k několikerému odložení 
sjezdového jednání. Dobrovolní 
hasiči se v této nelehké době 

HZS Jihočeského kraje v úzké 
spolupráci s Jihočeským krajem 
bezprostředně po neštěstí, které 
postihlo Hodonínsko a Břeclav-
sko, zareagoval nabídkou pomoci 
pro tornádem zasaženou oblast. 
Jihočeská nabídka putovala na 
Generální ředitelství HZS ČR, 
Jihomoravský kraj a HZS Jiho-
moravského kraje. Přes noc byl 
vytvořen odřad HZS Jihočeského 
kraje, opustil brány českobudějo-
vické stanice a odjel na jižní Mo-
ravu. Cílovou destinací byla obec 
Podívín. Odřad čítá dvě desítky 
hasičů z územních odborů České 

zaměřili na poskytování služeb 
spoluobčanům. Prováděli nákupy 
především seniorům, šili roušky, 
rozváželi dezinfekci, byli nápo-
mocni starostům obcí… 

Volební období 2015 až 2021 
bylo pro dobrovolné hasiče slo-
žitým časový úsekem. Jsem rád, 
že mohu konstatovat, že členové 
Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, ať již v době „mírové“ 
nebo ve složitých dobách pande-
mie, čestně obstáli. Za celé volební 
bylo vykonáno mnoho pozitivní-
ho, a proto jsem přesvědčen, že si 
dobrovolní hasiči zaslouží velké 
poděkování. 

Dovolte mi tedy, abych jménem 
předcházejícího starosty SH ČMS 
Ing. Karla Richtera i jménem svým 
poděkoval Vedení i Výkonnému 
výboru SH ČMS a funkcionářům 
všech stupňů organizační výstav-
by Sdružení za jejich koordinační 
a řídící činnost po celé volební 
období. Upřímné poděkování si 
samozřejmě zaslouží i řadoví 
členové více jak sedmi a půl tisíce 
našich hasičských sborů. 

Upřímně děkujeme! 

Jan Slámečka 
končící starosta SH ČMS 

Budějovice, Český Krumlov, 
Strakonice a Prachatice, kteří na 
jižní Moravu odvezli několik kusů 
zásahové techniky: dvě cisterny, 
technický kontejner pro stabilizaci 
budov a nouzové zastřešování, ve-
litelský kontejner a kontejner pro 
nouzové přežití, kolový nakladač 
Bobcat, nákladní automobil Tatra 
815 s navijákem, kontejner - valník 
a dále materiál pro stabilizaci bu-
dov, materiál určený pro odklízení 
následků (motorové pily, plachty) 
či například náhradní soupravy 
oblečení.

 (HZS JK)

Likvidace škod způsobených tornádem v moravských obcích. foto mf

Odřad na pomoc 
tornádem zničené jižní Moravě

Železniční nehoda u Perninku, 
zřícená část bývalého hotelu v Ma-
riánských Lázních, poškozený ro-
dinný dům po nárazu osobního auta 
do nosné zdi v Dubině. To je několik 
vybraných událostí, při kterých by 
hasiči využili vybavení z nově po-
řízeného speciálního kontejneru ur-
čeného pro vyproštění a stabilizaci. 
Tento kontejner má od června 2021 
k dispozici HZS Karlovarského 
kraje. Hasiči tuto speciální techniku 
využijí při stabilizaci poškozených 
budov, při pažení výkopů a závalů, 
při zvedání těžkých břemen, ve vy-
bavení kontejneru jsou prostředky 
pro demolice i sady hydraulických 
vyprošťovacích zařízení pro těž-
ké nehody nákladních vozidel či 
například železničních souprav. 
Kontejner je pořízen z investičních 
prostředků Státní správy hmotných 

rezerv. Ve výbavě kontejneru je 
269 položek. Například zmiňované 
hydraulické vyprošťovací sady, řetě-
zové a kotoučové pily, zvedací vaky, 
osvětlovací prostředky, vybavení 
pro práci ve výškách a hloubkách, 
ruční a elektrické nářadí. Důleži-
tou součástí výbavy kontejneru je 
velká sada stabilizačních prostřed-
ků Paratech. S využitím těchto 
stabilizačních prostředků mohou 
hasiči efektivně a především maxi-
málně variabilně zajistit poškozené 
konstrukce prakticky jakýchkoliv 
objektů. Kontejner zakoupila Státní 
správa hmotných rezerv v srpnu 
loňského roku. V následujících mě-
sících bylo potřeba doplnit vybavení 
kontejneru dle konkrétních představ 
karlovarských hasičů a především 
zorganizovat odbornou přípravu 
pro hasiče ze všech profesionálních 
stanic v Karlovarském kraji. Série 
školení bude pokračovat i nadále, od 
června je ale kontejner již kompletně 
připravený pro zásahovou činnost. 
Dislokovaný bude v Karlových 
Varech, na vyžádání velitele zásahu 
bude možné jej převézt na jakékoliv 
místo zásahu v celém kraji.
(zdroj: HZS Karlovarského kraje)

Speciální kontejner 
pro závažné události
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Přidali jsme do naší obvyklé ma-
pové grafiky k výčtu vybraných 
událostí za uplynulé období rovněž 
ikonu rotujícího víru tornáda. Ne-
napadlo nás, že bychom ji někdy 
u prezentace událostí z území České 
republiky použili. Ovšem příroda 
a další vlivy fungující mimo kontro-
lu naší lidské civilizace opět zvedají 
varovný prst, že nejsme zcela pány 
svého osudu, jak si někdy bláhově 
myslíme. Stejně tak, jak jsme bolest-
ně získávali v uplynulých měsících 
laické základy epidemiologie, i nyní 
vstřebáváme další faktografii, kte-
rou jsme znali zatím z jiných míst 
světa: například se jedná o Fujitovu 
stupnici, která zpřesňuje vztahy 
mezi silou větrů v tornádu a způ-

sobenými škodami. Lze doufat, že 
Morava brzy vyhojí jizvy v krajině, 
vesnicích i v lidských duších. Každá 
katastrofa má ve svých bolestivých 
dopadech jediné pozitivum a záro-
veň imperativ: Je možné a zároveň 
nutné se z takové události poučit do 
budoucna! Držíte v rukou noviny 
pro zejména dobrovolné hasiče. 
I smutné události, kterým čelila Mo-
rava v nedávné minulosti, prokázaly 
důležitost dobrovolných hasičských 
jednotek při řešení následků těchto 
mimořádných událostí. Je to zá-
roveň hřejivé poznání, že principy 
solidarity, pomoci a nezištnosti, 
které prostupují hnutím hasičského 
dobrovolnictví, se v hojném počtu 
stále nacházejí i v celé společnosti.

Tři desítky hasičů ze Zlínského 
kraje vyjely na jih Moravy. Odřad 
byl složen z profesionálních hasičů 
napříč celým krajem a z jednotek 
sboru dobrovolných hasičů obcí 
Fryšták, Nedakonice, Halenkov, 
Chropyně a Mirošov u Valašských 
Klobouk. Jejich cesta směřovala 
jako první do obce Podivín na Břec-
lavsku, kde se dozvěděli konkrétní 
místo zasažené oblasti, ve které měli 
následující dny pomáhat obyvate-
lům odstraňovat následky ničivého 
tornáda. Následně dorazili se svou 
technikou do obce Mikulčice na 
Hodonínsku, kde si vybudovali 

Hasičský záchranný sbor Ústec-
kého kraje pomáhal s likvidací škod 
po ničivém tornádu na jižní Moravě. 
Ve stínu těchto událostí zůstává 
skutečnost, že tornádo se velmi 
pravděpodobně prohnalo i jižní částí 
Podbořanska. Ať již to bylo tornádo 
nebo silná bouře, napáchané škody 
jsou obrovské. Vše začalo ve čtvrtek 
24. 6. 2021 kolem 17. hodiny, kdy 
bouře doprovázená silným větrem 
ničivě zasáhla obce Blatno, Stebno 

U vážné dopravní nehody u Přás-
lavic na D35, kde havarovala dodáv-

Hasiči ze Zlínského kraje pomáhali 
s odklízením škod po tornádu

zázemí, díky kontejneru nouzového 
přežití, který si přivezli s sebou. 
Hasiči především odklízeli sutiny, 
řezali popadané stromy a velké vět-
ve. U domů, kterým tornádo sebralo 
střechu, provedli hasiči nouzové 
zastřešení. A v několika domech 
zapažili konstrukce domů proti 
jejich zřícení. V obci kromě hasičů 
ze Zlínského kraje pomáhali další 
tři odřady z jiných krajů, stejně jako 
velké množství dobrovolníků z řad 
občanů, kteří přijeli také pomoci 
lidem v zasažené oblasti. 

(dle zdroje HZS Zlínského 
kraje)

a Petrohrad. Vítr strhával střechy 
domů, povalil zdi budov, lámal 
a vyvracel stromy, kroupy rozbíje-
ly okna. Obce se v několika málo 
okamžicích ocitly bez elektrické 
energie a díky zablokovaným komu-
nikacím byly odříznuty od okolního 
světa. Hasiči z Ústeckého kraje roz-
řezávali popadané stromy, odklízeli 
suť, zabezpečovali poškozené domy 
a zakrývali poničené střechy. 

(HZS Ústeckého kraje)

ka a 2 nákladní vozidla, zasahovali 
v červnu dvě jednotky profesio-

V červnu se v Kyjově na Ho-
donínsku uskutečnil zásah, při 
kterém hasiči z domu odstranili 
stovky litrů chemikálií. Obyvatelé 
blízkého okolí byli evakuová-
ni. Akce proběhla podle předem 
stanoveného plánu. Asistence 
hasičů specializované firmě, která 
odstraňovala nebezpečné látky 
z rodinného domu v Kyjově, se 
změnila v zásah. Důvodem byl ná-
lez látek, se kterými firma nedoká-
zala vzhledem k jejich poškozeným 
obalům bezpečně manipulovat. 
Ulice byla uzavřena a obyvatelé 
evakuováni. Na místě byl např. 
chemický kontejner, technický 
automobil-chemický, mobilní 
chemická laboratoř, protiplynový 
automobil a také mobilní operační 
pracoviště. V blízkosti domu hasiči 

Požár zcela zničil byt v příze-
mí ve čtyřpatrovém panelovém 
domě v Rotavě na Sokolovsku. 
Plameny se mimo zasažený byt 
nedostaly, do zbytku domu se ale 
šířil kouř. Ještě před příjezdem 
hasičů opustilo dům deset osob. 
První jednotky hasičů na místě 
začaly hasit požár skrz okno a také 
dalšími vodními proudy zevnitř 
domu. Plameny se podařilo rychle 
uhasit, poté bylo nutné odvětrat 
přetlakovou ventilací celý dům 
a vyčkat na úplné vychladnutí 
místa požáru. Hasiči provedli 
průzkum všech bytů nad místem 
požáru, zda ve vyšších patrech 
není někdo v ohrožení, další tři 

Likvidační práce na odstranění 
následků ničivého živlu, který 
postihl několik obcí na jihu Mora-
vy na Hodonínsku a Břeclavsku, 
probíhaly i za účasti odřadu HZS 
Královéhradeckého kraje. První 
skupina hasičů z Královéhradec-
kého kraje byla nasazena v obci 
Mikulčice od pátku 25. 6. 2021. 
Odřad čítal celkem 36 profesionál-
ních a dobrovolných hasičů, včetně 
psychologa a jeho asistentky. Tým 
tvořili profesionální hasiči ze 
stanice Hradec Králové, Hradec 
Králové – Pražská, Rychnov nad 
Kněžnou a Trutnov a členové 

Sedm jednotek sboru dobro-
volných hasičů vyjelo v sobotu 
26. června 2021 okolo druhé hodi-
ny ranní do Jihomoravského kraje 
pomáhat s likvidačními pracemi 
po ničivém tornádu. Jednotky na 
místě události vystřídali speciální 
tým USAR HZS Moravskoslez-
ského kraje (HZS MSK), který na 
zasaženém území působil od před-
chozího dne. Odřad se po ukončení 
záchranných prací zaměřených 
na vyhledávání osob a kontrolu 
statiky objektů vrátil do Ostravy 
v pátek 25. června 2021 krátce před 
půlnocí. Na místě zůstala pouze 
dvojice velitelů, kteří předali úkoly 
a určený sektor velitelům nového 
týmu. Pro první – dvoudenní – tur-
nus odřadu určeného pro provádění 

Odřad Libereckého kraje pra-
coval v moravských Mikulčicích. 
Ve vybrané řadě rodinných domů 
hasiči hlavně stabilizovali, vyráběli 
výztuhy poškozených zdí a opravo-
vali střechy. Pro odklízení a odvoz 
suti, materiálu a jiného odpadu na 
určené deponie používali těžkou 
techniku. Vyprošťovací automobil 
byl  mimo jiné nasazen i pro usnad-
nění práce při kácení tornádem po-
škozených stromů. (foto HZS LK)

V Újezdě u Chocně se v neděli 27. 
června večer propadla silnice. Řidič 
osobního vozidla vyjížděl ze dvora, 
zabrzdil, šel zavřít bránu a najednou 
se propadlo levé přední kolo – auto 
leželo na levém prahu a předním 
nárazníku. Na pomoc přijeli hasiči 
z Vysokého Mýta, kteří vozidlo vy-
prostili pomocí hasičského jeřábu. 
Událost se obešla bez zranění. 

Jana Poláková, asistentka, 
HZS Pardubického kraje

Požár tújí na hřbitově 
V červnu zasahovala jednotka 

pražských profesionálních hasičů 
ze strašnické stanice u požárů 
tújí na Vinohradském hřbitově. 
Požár hasiči likvidovali jedním 
proudem vody a dostali plameny 
pod kontrolu za 15 min po příjez-
du na místo. Plameny zničily 84 
vzrostlých tújí a napáchaly škodu 
kolem 100 tisíc korun. Náhrobky 
výrazně poškozeny nebyly, požár 
způsobila nedbalost při manipulaci 
se svíčkou.     (HZS hl. m. Prahy)

Odstranění nebezpečných chemikálií
vytyčili nebezpečnou zónu, do kte-
ré vstupovali pouze v ochranných 
oděvech. Připravena byla jistící 
skupina i dekontaminační stanoviš-
tě. Úkolem hasičů bylo dostat z ob-
jektu chemické látky uskladněné 
mimo jiné v několika sudech. Ha-
siči některé nebezpečné dráždivé 
chemické látky přečerpali, zajistili 
je do bezpečných obalů tak, aby je 
mohla specializovaná firma odvézt 
k ekologické likvidaci. Z objektu 
takto odstranili několik stovek 
litrů chemikálií. Na zásahu se 
podílelo na 50 hasičů. Zasahovaly 
4 hasičské jednotky včetně stanice 
Brno-Líšeň, která je předurčena na 
zásahy s přítomností nebezpečných 
látek. 
dle zprávy Jaroslava Mikošky,
tiskového mluvčího HZS JmK  

osoby z domu evakuovali. Požár 
likvidovalo celkem devět jednotek 
hasičů, vyhlášen byl druhý stupeň 
požárního poplachu. Příčina požá-
ru je v šetření, předběžná škoda 
je udhadnuta na více než 1 milion 
korun. Zasahující jednotky: HZS 
Kraslice (CAS 20 T815), HZS 
Sokolov (CAS 20 Scania, AŽ 30 
Iveco), HZS Karlovy Vary (CAS 
20 Scania), JSDH Rotava (CAS 
20 T815, CAS 32 T815), JSDH 
Chodov (CAS 20 T815, AZ 30 
Iveco), JSDH Nejdek (CAS 15 
Man), JSDH Kraslice (CAS Iveco),  
JSDH Oloví (CAS 20 T815),  JSDH 
Březová (CAS 20 T815). 

(HZS Karlovarského kraje) 

dobrovolných jednotek města 
Hradec Králové a Třebechovice 
pod Orebem. Tuto partu poté vy-
střídala druhá. Na stejném místě, 
tedy v Mikulčicích, bylo nasazeno 
dalších 35 profesionálních a dobro-
volných hasičů, někteří z nich byli 
zároveň členy týmu postraumatické 
péče. Byli to příslušníci ze stanic 
Hradec Králové, Hradec Králové 
– Pražská, Jičín, Náchod, Rychnov 
nad Kněžnou, Trutnov a členové 
JSDH Ostroměř, Častolovice, Li-
báň, Librantice, Nové Město nad 
Cidlinou, Lochenice, Kostelec 
nad Orlicí a Vamberk. Jednotky 
převážně pracovaly na zajištění 
poškozených budov, provizorním 
zabezpečení zničených střech, 
odvážely a likvidovaly suť a nebez-
pečný odpad, motorovými pilami 
rozřezávaly zbytky větví a stromů 
a pomocí čelního nakladače uklí-
zely trosky z komunikace. 

Martina Götzová, 
tisková mluvčí  HZS KHK

likvidačních prací, tedy činností 
směřujících k odstranění násled-
ků způsobených mimořádnou 
událostí, byly vybrány jednotky 
sborů dobrovolných hasičů obcí 
Brušperk, Fulnek, Michálkovice, 
Kravaře, Šenov, Český Těšín  
– Město a Bruntál v celkové síle 
30 členů.                    

(HZS MSK)

Byt na Sokolovsku zcela vyhořel

Práce na odstranění 
následků ničivého živlu

Dobrovolní hasiči střídali 
speciální tým USAR 

Hasiči z Ústeckého kraje 
v obci Stebno

Vyproštění řidiče po nehodě na D35
nálních a dobrovolných hasičů.  
Z dodávky pomocí hydraulických 
nástrojů vyprostili zaklíněného řidi-
če a předali jej do péče Zdravotnické 
záchranné službě Olomouckého 
kraje. K vyproštění využili hyd-
raulické nůžky a rozpínák, odstra-
nili dveře a řidiči opatrně vyprostili 
nohy zaklíněné pod palubní deskou. 
Na páteřní desce jej vytáhli ven. 
Zdemolovanou dodávku, zaklíně-
nou pod návěsem kamionu, vypros-
tili pomocí navijáku technického 
automobilu. Její části odtáhli mimo 
komunikaci. Odtah zajistila specia-
lizovaná firma. Na místě zasahovala 
profesionální jednotka ze stanice 
Olomouc a jednotka SDH Velká 
Bystřice.                         dle zprávy 

por. Mgr. Lucie Balážové, 
HZS Olomouckého kraje

Propadlá silnice
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Požáry Istanbul v minulosti opravdu nešetřily. 

Dioráma z istanbulského hasičského muzea. 

Moderní vozový park hasičů na Bosporu. 

Požár nádraží Haydarpasa. 

Novodobá historie istanbulských hasičů sahá do roku 1923. 

Jak postupuje 20. století, hasičské jednotky  v Istanbulu se stále více blíží 
standardnímu evropskému modelu.

Na hasiče se v Istanbulu dovoláte na čísle 110. Istanbul má hustou zástavbu. Pro hasiče žádný med! 

„Krabí vozidlo“ je schopné pohybu do stran. 

?

Výšková technika – pro hašení i evakuaci. 

?

Požární věž Galata. Historický snímek istanbulských hasičů při práci. 

Obří megapole rozkládající se na evropském i asijském pobřeží Bosporské úžiny je ne-
sporně udivující velkoměsto. Se svými téměř patnácti miliony obyvatel je největším městem 
současné Turecké republiky.

Nádraží v plamenech
O požárech v Istanbulu se 

u nás příliš nemluví. Občas se 
však sítem agentur nějaká zpráva 
o ničivém ohni v prastarém městě 
na Bosporu dostane i do našich 
zeměpisných šířek. Příkladem 
byl požár, který zasáhl slavné 
istanbulské nádraží Haydarpasa 
v roce 2010. Objekt nádraží je totiž 
ikonickou stavbou, která vznikla 
v letech 1906–1908. Vlakové spoje 
odtud vypravované voněly dálkou 
a exotikou. Z nádraží Haydarpasa 
vyjížděly vlaky do iráckého Bag-
dádu, syrského Damašku i saud-
skoarabské Medíny. V roce 2010 
zachvátil nádražní budovu požár. 
Zle úřadoval především na střeše 
objektu. Oheň se vymkl kontrole 
při provádění restaurátorských 
prací. Hasiči se na místo dopravili 
ve člunech. Právě z hladiny Bo-
sporu proběhl zásah, která dostal 
oheň pod kontrolu. 

 
Hasiči – janičáři

Požár nádraží Haydarpasa byl 
však jen připomínkou, že ani sou-
časný kosmopolitní a dobře orga-
nizovaný Istanbul nemá s rizikem 
požárů nikdy vyhráno. Jen těžko si 
člověk dokáže představit, jaká po-
žární rizika skrýval Istanbul časů 
minulých. Město bylo postaveno 
většinou jen ze dřeva, populace 

rostla. Od roku 1579 musel však 
mít každý dům ve městě žebřík 
dosahující na střechu a také velký 
sud s vodou. První hasičský sbor 
se objevuje v roce 1714 a skládá se 
z osmanských vojáků – janičářů. 
Zde se sluší vysvětlit, že janičáři 
byli příslušníci elitní pěchotní 
jednotky osmanské armády složené 
z tzv. janičárů, rekrutovaných z ne-
muslimského obyvatelstva Osman-
ské říše, především z řad Slovanů 
na Balkáně. Šlo o první moderní 
stálou armádu v Evropě. V těchto 
jednotkách sloužili nejen stateční, 
ale i zvídaví lidé. S janičáry je spo-
jována i první konstrukce hasičské 
ruční pumpy, která se ve městě na 
Bosporu objevila. V turečtině byla 
označováno jako tulumba. Jednot-
ky, které takové pumpy používaly, 
se nazývaly tulumbacilar – brigáda 
na čerpání vody. Tyto hasičské 
jednotky fungovaly v letech 1714 – 
1827. Příslušníci tulumbacilar byli 
dobře organizovaní. Neměli sice 
klasický stejnokroj, ale na oděvu 
měli značku, která je řadila ke 
konkrétnímu oddílu a městskému 
okrsku. 

Hasičské tradice
Později již bylo zřízena pro-

fesionální polovojenská hasičská 
jednotka. V roce 1874 byl zalo-
žen hasičský pluk rozdělený na 

hasičské čety. Každá četa měla 
dozor nad požární bezpečností 
v konkrétním městském okrsku. 
K pozemním istanbulský hasičům 
se na počátku 20. století přidává 
i hasičský námořní sbor (nesmí-
me zapomínat, že Istanbul leží na 
březích Bosporu – mořského prů-
livu mezi Marmarským a Černým 
mořem). V roce 1923 již vznikl 
civilní městský hasičský sbor, 
který přebírá veškeré kompetence 
ve sféře boje s požáry. 

Hasiči v Istanbulu pečují o svo-
je historické tradice. Nepřekvapí 
tak, že ve městě od roku 1992 
funguje zajímavé hasičské muze-
um, které dokumentuje boj s po-
žáry v uplynulých třech stoletích. 
V muzeu najdete historickou tech-
niku, uniformy, stříkačky ruční 
i parní. Specialitou istanbulského 
hasičského muzea jsou diorámata 
– plastické obrazy zobrazující os-
manské pouliční hasiče. Hasičské 
muzeum najdete v istanbulské 
čtvrti Besiktas. Vstup do muzea 
je zdarma. 

Požární věže
Istanbul byl již v minulosti roz-

lehlým městem. Jak v takové husté 
městské zástavbě garantovat, aby 
byl požár včas zpozorován a mohl 
být vyhlášen poplach hasičským 
jednotkám? V Istanbulu k tomu 
pomohly požární věže. Některé se 
dochovaly do současnosti. Příkla-
dem je věž Galata s výškou nece-
lých šedesát sedm metrů. Ve své 
době se jednalo o nejvyšší stavbu 
ve městě. Od roku 1717 se věž stala 
oficiální hasičskou pozorovatelnou. 
Paradoxem je, že ani věži Galata se 
nevyhnuly ničivé požáry. Spatřený 
požár byl osádkou věže signalizo-
ván vlajkami (v denní době) a lu-
cernami (v noci). Další dochovanou 
hasičskou istanbulskou požární 
věží je Beyazit. Ta má dokonce 
výšku plných osmdesát pět metrů. 
Postavena byla v roce 1828. Pozo-
rovatelna na vrcholu věže měla plo-
chu 50 metrů čtverečních. Výhled 
do všech stran zajišťovalo třináct 
kulatých oken. Věž byl v roce 1889 
vážně poškozena zemětřesením, 
byla však obnovena. V roce 1923 
čítala osádka věže 20 hasičů. Při 
současné úrovni komunikačních 
technologií ztratily požární věže 
v Istanbulu smysl. Věž Beyazit 
však do úplného důchodu neodešla. 
Používá se při námořní navigaci 
lodní dopravy na vlnách Bosporu. 

Měsíc smaženého lilku
O tom, jak tradice a zvyky urči-

té kultury ovlivňují vznik požárů, 
svědčí i tzv. měsíce smaženého 
lilku, které jsou charakteristické 
pro některé oblasti Turecka včet-
ně Istanbulu. Jde o to, že v tomto 

letním období Turci ve velkém 
připravují a konzumují svůj oblí-
bený pokrm – smažený lilek. Ale 
znáte to, tak dlouho se lilek smaží, 
až se držadlo pánve utrhne a olej 
vzplane. Při jednom jediném po-
žáru, za který mohl smažený lilek, 
vyhořelo v minulosti v Istanbulu 
110 budov! 

V ulicích i na plážích
Mezi úkoly istanbulských ha-

sičů nepatří jen boj s požáry, ale 

například i záchranářská činnost na 
tamních plážích. Tato činnost byla 
poprvé spuštěna v roce 2005 a pro 
její potřeby bylo vybudováno 158 
strážních věží, na kterých hlídkuje 
362 plavčíků. Těžko uvěřit, že by 
na tom byli návštěvníci istanbul-
ských pláží tak špatně s plaváním, 
ale oficiální turecké zdroje říkají 
jasně: V letech 2005–2012 bylo 
díky této službě zachráněno 18 093 
lidí. Pravdou však je, že toto číslo 
obsahuje i případy náhlé zdravot-

ní indispozice při pobytu u vody 
apod. Jedna zajímavost na závěr. 
V letošním roce budou do istan-
bulského hasičského sboru poprvé 
přijímány i ženy – zatím se jedná 
o 50 příslušnic něžného pohlaví, 
které obléknou hasičské uniformy. 

Připravil Mirek Brát, zdroje 
foto via flickr, pinterest, 

youtube, wiki, 
itfaiye.ibb.gov.tr
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Slovenští dobrovolní hasiči v akci 
Ze zásahů slovenských dobrovolných hasičů jsme pro vás vybrali akci 

v Jaslovských Bohunicích (okres Trnava), kde byl v závěru června ohlášen 
požár rodinného domu s obchodem. Zasahovali příslušníci Okresního 
ředitelství Hasičského a záchranného sboru v Trnavě, Okresního ředitel-
ství Hasičského a záchranného sboru v Piešťanech (z hasičských stanic 
v Piešťanech a v Hlohovci), Okresního ředitelství Hasičského a záchran-
ného sboru v Galantě, Okresního ředitelství Hasičského a záchranného 
sboru v Pezinku a členové dobrovolných hasičských sborů obcí Dolní 
Dubové, Jaslovské Bohunice, Leopoldov, Špačince a Velké Kostoľany 
šesti C a dvěma D proudy za současného rozebírání střechy, ochlazování, 
vyhledávání osob a průzkumu místa události a přilehlých domů termoka-
merou. Při zásahu byly použity dýchací přístroje. Při požáru vykazoval 
jeden dobrovolný hasič známky přehřátí organismu. 

Ilustrační foto: Dobráci s.r.o.

Hasičská historie
V dnešních toulkách za hasičskou historií se vypravíme do obce Hlav-

nice v okrese Opava v Moravskoslezském kraji. Žije zde 668 obyvatel. 
Jaká je nejstarší hasičská historie této obce? Obec Hlavnice vlastnila před 
rokem 1889 dřevěnou stříkačku, ke které však neměla vycvičené mužstvo. 
Tehdejší starosta obce Jan Grohmann požádal výbor čtenářsko-pěvec-
kého spolku o pomoc. Výbor na výzvu okamžitě zareagoval. Místní 
stavitel Josef Kremser se ujal práce na vytvoření stanov a tyto předložil 
obecnímu výboru ke schválení. Přesto, že starosta obce silně podporoval 
myšlenku založení sboru, stanovy obecní výbor neschválil. Výbor si ve-
lice dobře uvědomoval, že schválením českého sboru by podpořil šíření 
českého vlasteneckého ducha v obci. Obecní výbor si ještě tentýž den, 
kdy neschválil stanovy českého hasičského sboru, opatřil jiné stanovy, 
na jejichž základě zřídil německý hasičský sbor. Stalo se tak na jaře 
1889. Stříkačka a další vybavení bylo přiděleno vzniklému německému 
sboru. Výbor čtenářsko-pěveckého spolku nezaváhal a předložil obecním 
výborem odmítnuté stanovy Slezské zemské vládě. Vláda výnosem ze 
dne 12. července 1889 stanovy schválila a tím dala podnět k založení čes-
kého hasičského sboru v Hlavnici. Předkladatelé stanov proto mohli svolat 
na 13. října 1889 valnou hromadu. Tímto dnem vznikl v Hlavnici druhý, 
český hasičský sbor. Do českého sboru se na valné hromadě přihlásilo 
35 členů, kteří ze svého středu zvolili první výbor. Německý hasičský 
sbor byl vybaven obecním hasičským zařízením, český měl pro svou 
práci jen „chuť do práce“. Český hasičský sbor se při svém založení silně 
zadlužil. Kdyby nebylo velké obětavosti a osobních vkladů členů, musel 
by být sbor zrušen! Křest ohněm prodělal hlavnický český hasičský sbor 
dne 8. února 1891, kdy vyjel k požáru větrného mlýna v Bratříkovicích. 
K druhému požáru vyjel 27. srpna 1891. 

(zdroj foto a textu obechlavnice.cz)

HASIČSKÁ HISTORIE

Den, kdy vychází toto číslo Hasičských novin (9. červenec 2021), 
je zároveň datem VI. sjezdu Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska 
v Brně. Je tak určitě na místě zopakovat, jaké volby na sjezdu proběhnou 
– proběhly. Sjezd zvolí starostu a předsedu ústřední kontrolní a revizní 
rady. Zvolí i šest náměstků starosty SH ČMS. Kandidáti na tyto funkce 
byli navrženi na jednáních Shromáždění delegátů sborů v jednotlivých 
OSH a na jednáních Shromáždění delegátů OSH v jednotlivých KSH. 
Kandidát na starostu SH ČMS nebo na jeho náměstka nemůže současně 
kandidovat na funkci předsedy ÚKRR a naopak. Dále sjezd zvolí 14 
členů VV SH ČMS a 14 členů ÚKRR. Kandidáti na tyto funkce byli 
nominačně zvoleni na jednáních Shromáždění delegátů OSH v jed-
notlivých KSH. Tyto volby budou provedeny veřejným (aklamačním) 
jednokolovým hlasováním.

 INFO Z ČINNOSTI KANCELÁŘE SH ČMS

Pro ocenění řepařskou drážkou

První nové auto po 139 letech

Valteřické aktivity

OSH Kolín připravil vyhod-
nocení okresního a krajského 
kola literární a výtvarné soutěže 
Požární ochrana očima dětí. Vý-
herci byli za odměnu pozváni do 

Sbor dobrovolných hasičů Valte-
řice na okrese Semily byl založen 
roku 1882 a má 72 členů. V po-
sledních patnácti letech je s valte-
řickým sborem spojena řada oslav, 
akcí a aktivit. Před deseti lety např. 
pořádali oslavu 75 let motorové 
stříkačky Stratílek s názvem Voda 
na Vrbičku. Jednalo se o dálkovou 
dopravu vody s pomocí historic-
kých hasičských stříkaček z okolí, 
z místního koupaliště na kopec nad 
vesnicí s názvem Vrbička. Tam 
si mohli diváci sami vyzkoušet 
stříkání ze dvou C proudů. V roce 
2017 byla oslava stříkačky Stratílek 
spojena s výročím založení sboru. 
Na akci byly pozvány sbory z Ra-
dimi a Křičně a další historická 
technika z okolí.

Historická technika
V posledních letech členové 

sboru zrenovovali nalévací ruční 
stříkačku, která dlouhá léta ležela 
na půdě. Poté se přidala další, ten-
tokrát mnohem větší renovace. Dva 
roky opravovali ruční stříkačku 
R. A. Smékal z roku 1898. Ta byla 
dlouhá léta skladována ve stodole. 
Protože hasiči ovládají většinu 
řemesel, velká část prací byla pro-
vedena svépomocí. Stříkačka byla 
poprvé představena veřejnosti na 
oslavách v Kruhu před dvěma lety. 
Členové valteřického sboru před-
stavují často historickou techniku 
na nejrůznějších hasičských setká-
ních a akcích. Několikrát se zúčast-
nili oslav Stratílkovo Vysoké Mýto 
se svou historickou krasavicí z roku 
1936, na hasičských slavnostech 
v Litoměřicích nechyběli dosud ani 

Hasičský sbor ve Vyskeři v Li-
bereckém kraji byl založen v roce 
1882 a založení sboru oslavili 
tehdy na svátek Svaté trojice slav-
ností, bohoslužbou a hasičským 
sněmováním na návsi. Sídlo sboru 
bývalo v nové Procházkově hospo-

Sendražic, kde je čekalo překva-
pení. Okresní sdružení hasičů ve 
spolupráci s HZS Kolín pojalo vy-
hodnocení a předání cen poněkud 
jinak, než tomu bylo v posledních 
letech. „Výherci byli pozváni do 
Sendražic na projížďku nejstarší 
úzkokolejnou řepařskou drážkou 
v České republice. Děti společně 
s doprovodem dostaly jízdenku na 
projížďku do nedalekých Býchor, 
kde proběhlo slavnostní vyhod-
nocení, včetně předání medailí 
a cen,“ uvedl Milan Bug, vedoucí 
odborné rady prevence. Projížďka 
s pomocí parní lokomotivy se 
stala pro děti atraktivní podívanou 
s výhledy na Polabí. Při jízdě měly 
dokonce příležitost vidět pohádko-
vou perníkovou chaloupku nebo 
ježibabu na koštěti. Na konečné 
stanici v Býchorech vítala děti za 

jednou. Jak shodně tvrdí, historická 
vozidla jsou jejich láskou.

Soutěží a budují
Zdejší sbor hledá často nové, 

nepoznané aktivity. Na podzim 
roku 2015 se přihlásil do soutěže 
Českého rozhlasu – Dobráci roku. 
Do celorepublikového kola se sice 
neprobojovali, přesto SDH Val-
teřice obsadil krásné třetí místo 
v Libereckém kraji. Před dvěma 
lety se obec Horní Branná – Val-
teřice účastnila soutěže Obec 
roku. Hasičský sbor společně 
s ostatními spolky uspořádaly 
program pro porotu. Obec se poté 
v Libereckém kraji umístila na 
krásném 2. místě a získala i Mod-
rou stuhu za kulturní dění v obci. 
Není pravdou, že se ve Valteřicích 
jen slaví, proběhla např. přestavba 
místní hasičské zbrojnice. Budova 
byla rozšířena o prostornou spo-
lečenskou místnost, kuchyň a dvě 

dě. Hasiči se potýkali s nedostat-
kem technického vybavení, v roce 
1895 byla pořízena dvoukolová 
stříkačka. V roce 1929 koupili od 
firmy Stratílek dvoukolovou stří-
kačku s vybavením, po válce bylo 
sboru přiděleno obcí nákladní vo-

ohlušujícího tónu siréna cisterny 
HZS Ovčáry, kterou si děti po 
zastavení vláčku se zájmem běžely 
prohlédnout. Po prohlídce techni-
ky a malém občerstvení proběhlo 
slavnostní vyhodnocení soutěže. 
Ujal se ho ředitel Územního 
odboru Kolín HZS Středočes-
kého kraje plk. Dalibor Zeman, 
starostka Okresního sdružení 
hasičů Kolín Kamila Havlínová 
a vedoucí okresní odborné rady 
prevence Milan Bug. Slavnostního 
vyhodnocení se zúčastnili spolu 
s vedoucím Aktivu Zasloužilých 
hasičů Středočeského kraje Za-
sloužilí hasiči okresu Kolín. 

„Gratulujeme všem vítězům 
a jsme pyšni, kolik šikovných dětí 
se zapojilo do soutěže. Věříme, že 
příštím roce se jejich počet ještě 
zvýší,“ dodal Milan Bug. 

Věra Nutilová,
foto: archiv OSH Kolín

toalety, zbudován bezbariérový 
přístup. Následně bylo do kuchyně 
a společenské místnosti zakoupe-
no potřebné vybavení. Zbrojnice 
v současnosti slouží nejen sboru, 
ale také veřejnosti jako místo pro 
různé oslavy.

Školení a tréninky
Změny a rozšíření zaznamenala 

během let technika sboru. Na jaře 
roku 2016 byl zakoupen výjez-
dový vůz DA8 AVIA A30, který 
doposud sloužil hasičům v Rokyt-
nici nad Jizerou. Nahradil stávající 
AVII A20, která neodpovídala po-
třebám výjezdové jednotky. Nový 
vůz byl přestrojen a uveden do 
provozu. Během zimních měsíců 
probíhá ve sboru školení výjezdové 
jednotky – první pomoc, školení 
na motorové pily a další. Sbor má 
však zkušenost i s výcvikem psů 
hledajících ztracené osoby v teré-
nu. V únoru roku 2019 proběhlo ve 

Valteřicích hledání pohřešovaných 
osob ve spolupráci s psovody SH 
ČMS z Hejnic a hasiči z Hostin-
ného, Horní Branné a Valteřic. 
Pomohlo také mnoho dobrovolníků 
a zapojily se dokonce děti. Jak tvrdí 
hasiči z Valteřic, neztratil se nikdo 
a šlo o velice povedenou akci.

Výjezdy a zásahy
Výjezdová jednotka k zásahům 

vyjíždí několikrát do roka. V po-
sledních letech tendence výjezdů 
rapidně stoupá, a to hlavně k po-
žárům lesů a suchých luk, přibylo 
požárů sazí v komínech a technic-
kých zásahů na spadlé stromy. Asi 
největším zásahem nedávné doby 
bylo v roce 2020 hašení požáru 
v manipulačním skladu v blízkosti 
Martinic v Krkonoších, kde byli 
hasiči z Valteřic aktivně zapojeni 
do likvidace požáru. Nová aktivita 
jednotku potkala téhož roku, kdy 
v rámci pandemie covid-19 několi-
krát předávali informační letáčky, 
roušky a desinfekční prostředky 
občanům obce. 

Společenská činnost 
Hasiči pravidelně připravují 

aktivity pro děti. Počátkem léta 
každoročně pomáhali místním so-
kolům s pořádáním dětského dne. 
Posledních osm roků je tato akce 
pouze v režii hasičského sboru, 
za pomoci několika členů Sokola. 
Nechybí pravidelná Mikulášská 
nadílka, které předchází Čertovská 
stezka.

Věra Nutilová
 foto: archiv sboru

 

zidlo Pugeor, v padesátých letech 
minulého stolení získali převodem 
od Chemických čistíren starší au-
tomobil Pfenomen a v roce 1962 
další starší vůz T-805, který musel 
projít náročnou opravou. Před 
dvaceti lety dostali opět starší 
vozidlo Avia 30. Začátkem června 
nové hasičské vozidlo Volkswagen 
L1Z. Mezi hosty byl přítomen Jan 
Sviták, statutární náměstek hejt-
mana Libereckého kraje, zástupce 
dodavatele vozidla a početná ve-
řejnost. „Splnil se nám velký sen 
v podobě nového hasičského vozi-
dla, stalo se tak poprvé v historii 
sboru a velice si této skutečnosti 
vážíme. Hodnota vozidla je více 
jak 1,5 milionu korun, z toho část 
hradilo GŘ HZS, tři sta tisíc tvoři-
la dotace Libereckého kraje a 778 
tisíc uhradila obec,“ uvedl starosta 
hasičů a obce Jan Kozák. V sou-
časné době je ve Vyskeři 84 členů. 
„K našim každoročním aktivitám 

vždy patřilo například Otevírání 
studánek, rozloučení s létem, 
taneční zábavy. Pomáháme obci, 
zejména při mytí silnic, odstraňo-
vání náletových dřevin a dalších 
potřebných činnostech. V příštím 
roce oslavíme sto čtyřicet let trvá-
ní sboru a zcela jistě připravíme 
zajímavý program zejména pro 
obyvatele obce a okolí, nebude 
chybět výstava techniky a jistě 
vymyslíme zajímavé hasičské 
překvapení,“ upřesnil velitel Josef 
Antoň. Novému hasičskému vozi-
dlu bylo požehnáno farářem zdejší 
farnosti. K vrcholům slavnostní 
akce patřilo předání vyznamenání 
Za příkladnou práci hasičům sbo-
ru, kteří činnosti věnovali více jak 
50 let života – Jiřímu Douděrovi 
a Otu Kozákovi.

Věra Nutilová
foto: z předání vozidla
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HASIČI NA SÍTI XXXV.

Dnes se za webovou prezentací vypravíme do malého moravského 
města Štíty v Olomouckém kraji. Do července 1949 byly Štíty známé 
pod německý jménem Šilperk. Jak zaznamenal kronikář: Požáry, které 
připravovaly rodiny o příbytky a nejednou i o lidské životy, vedly občany 
Šilperka, aby se proti tomuto živlu začali bránit. Tuto myšlenku se poda-
řilo uskutečnit teprve v roce 1876. Vzhledem k národnostnímu složení 
obyvatel města se však jednalo o sbor německý... Po osvobození začali 
občané opět organizovat hasičský sbor, výstroj a výzbroj byla zajištěna 
po Němcích. Dne 28. června 1945 došlo k velkému požáru, při kterém 
lehly popelem dva domy, hasičský sbor svým zásahem zachránil před 
požárem další tři budovy. 30. června toho roku se konala mimořádná 
schůze, kde byl zvolen výbor a stanovila se pravidla činnosti. V březnu 
1947 bylo prudké tání sněhu a hrozilo zaplavení domů, proto sbor poprvé 
zasahoval i proti vodnímu živlu. V roce 1948 sbor vlastnil znovu moto-
rovou stříkačku a hasičské auto. Prostředky na činnost byly získávány 
pomoci brigád a pořádáním kulturních akcí… Přišlo také nové tisíciletí 
a bez webové prezentace by to rovněž nešlo. Prezentace SDH Štíty se nám 
líbí. Je jednoduchá, ale přehledná a aktualizovaná. Nechybí zde rovněž 
možnost přímého vstupu na sociální síť facebook. Taky nás potěšilo (co 
bychom zapírali), když jsme na webu zaznamenali, že mezi svoje partnery 
počítá SDH Štíty i Hasičské noviny. Děkujeme! 

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: Svěřo-
vat věci pouhé paměti znamená zapisovati je do větru, neboť naše paměť 
je prchává. Pamatujete si například, co se stalo v červenci před deseti 
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 července 2011, kdy byla slavnostně otevřena 
další část expozice požární ochrany Hasičského záchranného sboru České 
republiky ve Zbirohu. Od zahájení jejího provozu se tím výstavní plocha 
zdvojnásobila. Milovníci hasičského řemesla mohou obdivovat exponá-
ty od poloviny 18. století, až po 30. léta století dvacátého. Nejstarším 
vystavovaným exponátem je zápřahová ruční hasící stříkačka z roku 
1746, zapůjčená Sborem dobrovolných hasičů obce Vejprty. V expozici 
je i požární tank SPOT 55 na podvozku tanku T55 (viz foto ze zdroje 
HZS ČR). K vidění je i parní stříkačka Czermack z roku 1903 zapůjčená 
HZS Ústeckého kraje nebo CAS 25 Henschel z roku 1942, zapůjčený 
SDH Tábor.

Úvodní strana webu

Stránky SDH Štíty
http://www.sdhstity.cz/

VE ZKRATCE

Již 12. ročník přespolního běhu v Kunratickém lese přinesl sportovní 
atmosféru všem zapáleným sportovním nadšencům, kteří se přišli zúčastnit 
v červnu běhu pořádaného Sportovním klubem pražských hasičů ve spo-
lupráci s HZS hl. m. Prahy a Ministerstvem vnitra-GŘ HZS ČR (dále jen 
„MV-GŘ HZS ČR“). 
Celkovými vítězství-
mi se mohou pochlu-
bit v kategorii žen 
Barbora Honzejková 
z MV-GŘ HZS ČR (5 
200 m) a v kategorii 
mužů Pavel Kouřík 
z HZS Plzeňského 
kraje (5 200 m) a Mi-
lan Viktora z HZS 
Pardubického kraje 
(10 500 m). 

(foto Jan Kostík)

Zasloužilí hasiči okresu Písek 
zavítali dne 9. června do Milev-
ského muzea, kde je instalovaná 
výstava k 150. výročí založení 
milevského sboru dobrovolných 
hasičů. Toto výročí oslavil sbor již 
loňského roku, ale epidemiologic-
ká situace nedovolila toto výročí 
oslavit. Účast Zasloužilých hasičů 
okresu Písek tak podpořila svým 
způsobem i činnost tohoto velmi 
aktivního Sboru dobrovolných 
hasičů Milevsko. V rámci této akce 
poděkoval starosta OSH ČMS Pí-
sek br. Ing. Jiří Heinrich pořadateli 
výstavy, Milevskému muzeu, Petru 
Čuřínovi členovi SDH Milevsko, 
který je spoluautorem výstavy 
a v neposlední řadě také městu 
Milevsko za podporu tohoto sbo-
ru. Svou účastí na tomto setkání 
potvrdil zájem o dobrovolné hasiče 
i starosta města Ivan Radosta, 
který mezi nás, Zasloužilé hasiče, 

Pořadatelem krajské sportovní 
přípravy družstev Sborů dobrovol-
ných hasičů SH ČMS Moravsko-
slezského kraje („krajské kolo“) 
v požárním spor tu 2021 bylo 
Krajské sdružení Moravskoslez-
ského kraje ve spolupráci s OSH 
Bruntál. Krajské kolo se za aktu-
álních covidových opatření konalo 
19. června na travnatém povrchu 
stadionu TJ Sokol ve Vrbně pod 
Pradědem. Soutěže, která měla 
jen jednu disciplínu – požární útok 
s jednotnou motorovou stříkačkou, 
se mohla zúčastnit až tři družstva 
mužů a žen SH ČMS – vítězové 
šesti okresních kol v MSK. Již 
vysoké ranní teploty slunečného 

Ve dnech 15. a 16. června 
provedly tři jednotky profesio-
nálních hasičů z Plzně a jednotky 
dobrovolných hasičů z Nýřan 
a Dobřan výcvik leteckého hašení 
rozsáhlých lesních požárů. Výcvik 
probíhal společně s Armádou 
České republiky, konkrétně s 24. 
základnou dopravního letectva 
Praha-Kbely. Výcvik proběhl 
v areálu mezinárodního letiště 
Plzeň-Líně. Odborná příprava ha-
sičů měla jasné cíle. Prohloubení 
znalostí a schopností hasičů při 
plnění závěsného vaku vrtulníku. 
Konkrétně se jednalo o nácvik 
plnění závěsného vaku vrtulníku 

Nové dýchací  
přístroje 

V tomto roce se dočkali šesti 
nových dýchacích přístrojů dob-
rovolní hasiči z východočeských 
Lochenic. Celkem tři přístroje si 
hasiči pořídili díky finančnímu 
příspěvku Nadace ČEZ ve výši 
100 tisíc korun. Zbylé tři kusy do-
financovala obecní pokladna. Nové 
přístroje nahradily doslouživší 
kusy z počátku 90. let 20. století. 

V roce 1871 byl založen první 
sbor s českým velením na histo-
rickém území Moravy. Místem 
bylo Velké Meziříčí. Hasičská 
kronika poznamenává: 8. června 
1871 svolává Titus Krška poradu 
příznivců hasičské myšlenky ve 
Velkém Meziříčí. Závěrem tohoto 
shromáždění bylo pověření Tita 
Kršky vypracováním stanov a za-
ložení dobrovolného hasičského 
sboru. 19. června 1871 vypracova-
né a podepsané stanovy 14 občany 
zasílá na c. k. zemské místodrži-
telství do Brna. Žádost byla ke dni 
21. července 1871 kladně vyřízena. 
Tento den lze nazvat dnem založení 
„Dobrovolné jednoty hasičské ve 
Velkém Meziříčí“. Dobrovolní 
hasiči ve Velkém Meziříčí si tak 
připomínají již 150. výročí exis-
tence sboru. 

Součástí oslav byla i malá vý-
stava. 

Nová cisterna  
pro JSDH Doudleby 
nad Orlicí 

JSDH Doudleby nad Orlicí 
obdržela poprvé v historii tohoto 
městyse (a to byl zdejší hasičský 
sbor založen již v roce 1880 – pozn. 
red.) novou cisternu. Jedná se o au-
tomobil CAS 20/4000/240 Scania 
P440 X, který vystřídá cisternu 
CAS 32 Tatra 815 z roku 1990.

Kancelář SH ČMS se omlouvá kandidátovi na náměstka starosty 
SH ČMS Jánu Chlebovi za špatně uvedený údaj ve volebním spe-
ciálu Hasičských novin č. 11. U jeho profilu byl uveden rok 2004 
jako počátek členství ve sdružení. Tento údaj je chybný, správně 
měl být uveden rok 1973.

Zasloužilí hasiči okresu Písek 
navštívili výstavu v Milevském muzeu

Krajská sportovní příprava v MSK

Profesionální a dobrovolní hasiči 
v Plzeňském kraji cvičili 
společně s Armádou ČR 

také zavítal. Na tuto akci měl mezi 
nás přijít také senátor pan Jaroslav 
Větrovský, který se nakonec pro 
zaneprázdněnost nemohl zúčastnit. 
Částečně jej nahradila asistentka 
pana senátora paní Veronika Neu-
fusová, která přečetla osobní dopis 
pana senátora Zasloužilým hasi-
čům okresu Písek. Mezi hosty byl 
také ředitel HZS Jčk ÚO Písek plk. 
Ing. Luboš Broulim MBA. V rámci 
tohoto setkání Zasloužilých hasičů 
okresu Písek došlo i k předání 
hasičských vyznamenání – Řádu 
svatého Floriána členům SDH Mi-
levsko br. Jaroslavu Deverovi, Janu 
Stejskalovi, Miroslavu Kolářovi 
(starosta SDH Milevsko), Jiřímu 
Heroutovi a Jaroslavu Kabíčkovi. 

Jiří Novák – vedoucí okresního 
a krajského aktivu 

ZH Jihočeského kraje

dne napovídaly, že 27 družstev 
(15 družstev mužů a 12 družstev 
žen), která se přihlásila k soutěž-
nímu klání, to nebude mít snadné, 
i když mírný vánek soutěžní 
podmínky poněkud zpříjemňoval. 
K dosažení nejlepších výsledků 
měli soutěžící dva pokusy, které 
přinesly vítězství družstvu mužů 
SDH Těškovice (OP, čas 25,06 s) 
a družstvu žen SDH Michálkovice 
(OV, čas 26,20 s). Na druhém místě 
se umístilo družstvo mužů SDH 
Hájov (25,28 s) a družstvo žen 
SDH Tísek (27,10 s), třetí místo 
si vybojovali muži SDH Závišice 
a ženy SDH Havířov Město. 

 (Du)

typu W 3 A Sokol provozovaným 
AČR. Dále pak ověření součinnos-
ti mezi hasiči – strojníky, plnícími 
skupinami, hasičem pro stabilizaci 
vaku, velitelem plnícího stanoviš-
tě, hasičem – leteckým záchraná-
řem a kapitánem vrtulníku. Výsle-
dek celého výcviku byl více než 
uspokojivý. S klidným svědomím 
můžeme konstatovat, že v případě 
vzniku rozsáhlého lesního požáru, 
nebo požáru ve špatně přístupném 
místě, jsou hasiči z Plzeňského 
kraje dobře připraveni.

Bc. Robert Kučera 
(foto archiv RK)

Po dvouleté pauze se vítězové 
krajských kol opět sešli na Mist-
rovství ČR hry Plamen, tentokrát 
na atletickém stadionu v Jihlavě. 
Celkem se na startovní čáru posta-
vilo 15 družstev.

Na všech přítomných bylo patr-
né, že jim soutěžení v loňském roce 
opravdu chybělo, a možnost potkat 
se svými soupeři z ostatních týmů 
jim dodalo potřebnou energii do 
samotného závodu. Jejich motivaci 
ocenili při slavnostním zahájení 
i přítomní pozvaní hosté, zejména 
hejtman Kraje Vysočina, Vítěz-

slav Schrek, náměstek primátorky 
statutárního města Jihlava, Martin 
Laštovička nebo ředitel HZS Kraje 
Vysočina, plk. Jiří Němec. Mladé 
hasiče pozdravil také starosta SH 
ČMS Jan Slámečka. Sportovní 
klání odstartovala štafeta 4 × 60 
metrů. V této disciplíně závodníci 
překonávají kladinu, bariéru nebo 
břevno, přenášejí hasicí přístroj 
a v posledním úseku zapojují 
hadice do rozdělovače. Všechny 
týmy se velice snažily a výkony 
mezi nimi byly tak vyrovnané, 
že na druhém místě se sešly dvě 

Mistrovství ČR hry Plamen otevřely závody ve štafetách
štafety s absolutně stejným časem 
(39,09 s), shodou okolností obě byly 
z SDH Bludov (Olomoucký kraj). 
Třetí skončilo družstvo SDH Horní 
Hradiště (Plzeňský kraj) s časem 
40,41 s. První pozici ovládlo SDH 
Zderaz (Pardubický kraj) s časem 
38,79 s. Druhou disciplínou byla 
štafeta dvojic. Na prvním místě 
se umístilo družstvo SDH Bludov 
(Olomoucký kraj) s časem 47,98 s, 
druhou příčku obsadili závodníci 
z SDH Hájov (Moravskoslezský 
kraj) v čase 49,39 s a třetí pozi-
ci získalo družstvo SDH Horní 

Hradiště (Plzeňský kraj) 49,81 s. 
O celkovém vítězi se rozhodne až 
zítra po dalších třech disciplínách: 
požárním útoku CTIF, štafetě CTIF 
a požárním útoku Plamen. Rozhod-
ne součet bodů s nejnižším počtem. 
V tuto chvíli ještě o není o ničem 
rozhodnuto. Na průběžném prvním 
místě je v tuto chvíli SDH Bludov, 
druhé Horní Hradiště, třetí Zderaz. 
Irena Špačková, tisková mluvčí 

SH ČMS (Jak to vše dopadlo? 
Tiskovou zprávu z druhého 

soutěžního dne najdete na FB 
Hasičských novin)

150. výročí SDH
Velké Meziříčí

VE ZKRATCE
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Kvalita pro každou situaci 
Cílem společnosti INTERSPIRO je 

uspokojování potřeb všech zákazníků 
využívajících produkty INTERSPIRO 
v oblastech bezpečnosti, výkonu, 
funkční spolehlivosti a kvality. Samo-
zřejmostí je, že produkty a systémy 
INTERSPIRO musí spolehlivě fungovat 
v těch nejextrémnějších podmínkách 
a umožnit tak uživateli soustředit se 
pouze na splnění stanoveného úkolu. 
Díky takto postavené firemní filozofii, 
dokázalo INTERSPIRO vyvinout celou 
řadu revolučních řešení s následnou 
aplikací do vyráběné techniky, které 
výrazným způsobem zlepšují pra-
covní podmínky uživatelů systémů 
INTERSPIRO.

INTERSPIRO QS II

V tomto článku chceme představit 
ideální řešení dýchacího přístroje 
s perfektní cenou a ověřenou kvalitou. 
Tyto dýchací přístroje se používají ne-
jen u hasičů ve státech severní Evropy, 
ale i například i u HZS Královéhradec-
kého kraje. Jedná se o INTERSPIRO 

Ověřené řešení INTERSPIRO pro dýchací přístroje 

QS II – robustní a ergonomické řešení 
postroje s mnoha integrovanými in-
teligentními funkcemi, díky kterým je 
zajištěno vysoce univerzální použití 
v širokém spektru situací. Postroj má 4 
velikostní nastavení, „S“, „M“, „L“, „XL“, 
lze jej tak jednoduše podle potřeby 
upravit tak, aby padl všem. Díky prak-
tickému a jednoduchému provedení 
lze nastavení velikosti provést i s při-
pojenou lahví, bez nutnosti vytahovat 
postroj z hasičského automobilu. 

Maska Interspiro S-H
Maska S-H je vybavena unikátním 

povrchovým ventilem, který uživateli 
umožňuje, aby s pevně nasazenou 
maskou mohl dýchat atmosférický 
vzduch a šetřil tak zásobu stlačené-
ho vzduchu v lahvi. Jednoduchým 
zatlačením krytu se pak ventil uzavře 
a automaticky prvním nádechem začí-
ná proudit vzduch z lahve – tzv. First 
Breath systém, neboli systém prvního 
nádechu. Toto jedinečné provedení po-
vrchového ventilu zaručuje, že maska 
za všech okolností správně těsní na 
obličeji. Tím, že je dýchací ventil pevně 

spojený s maskou, je eliminováno riziko 
chybného nasazení dýchacího ventilu 
při časté demontáži. Zároveň je tak 
dýchací ventil chráněný před nečis-
totami, kontaminací a mechanickým 
poškozením.

Kompozitní lahve INTERSPIRO
Posledním dílem kompletního sys-

tému je lahev na stlačený vzduch. 
Vzhledem k variabilitě použití, hmot-
nosti a kvalitě je často preferována 
kompozitní lahev. Ultralehké, plně 
kompozitní lahve INTERSPIRO mají 
objem 6,8 litru s prakticky neomeze-
nou životností (NLL – Non-limited life). 
Vyznačují se velmi nízkou hmotností 
a spolehlivou konstrukcí. Ventil 
lahve může být na přání vybaven 
volitelnou rychlospojkou „Cy-
linder Quick“. Kromě těchto 
speciálních funkcí je mož-

né volit různé kombinace ventilů od 
klasický řadových s ručním točítkem, 
po 90° a 180° ventily s volitelnými bez-
pečnostními funkcemi a manometry. 

O nejrůznějších službách a histo-
rii 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 zajišťuje dovoz, servis a servisní 
školení všech produktů INTERSPIRO. 

(PR)

Společnost INTERSPIRO sídlí ve 
švédském Stockholmu. S  více 
než 90letou tradicí je absolutním 
průkopníkem ve vývoji a výrobě 
přístrojů pro ochranu dýchacích 
cest. Ochranné prostředky IN-
TERSPIRO disponují vynikající 
pověstí v oblasti spolehlivosti 
a poskytovaného výkonu.

V sobotu 26. června 2021 se 
v Adršpachu ve Východních Če-
chách uskutečnila oslava 140. výro-
čí vzniku tamního sboru dobrovol-
ných hasičů. Hojně navštívená akce 
byla doplněna i o kulturní program, 
koncert, ukázky hasičské techni-
ky, prezentaci zásahu historickou 
hasičskou technikou, akcemi pro 
děti atd. Pogratulovat adršpašským 
hasičům přijeli zástupci okolních 
sborů i delegace profesionálních 
hasičů. Hasičské noviny využili 
slavnostního dne a pozvali ke 
krátkému rozhovoru starostu SDH 
Adršpach Leoše Chalupu a jeho 
náměstka Martina Vosolila. 

Jaká tři témata považujete 
pro další rozvoj SDH Adršpach 
za klíčová?

(Martin Vosolil) 
Určitě budeme potřebovat ob-

novit techniku, Mělo by se jednat 
o velkokapacitní cisternu na plat-
formě TATRA. Taková cisterna je 
pro naši jednotku kategorie JPO III 
nezbytností. Dále se chceme věno-
vat dalšímu zvelebování hasičské 
zbrojnice a jejího okolí, aby zde 
vznikl i multifunkční společenský 
prostor. Třetí věcí je zaměření na 
mladé hasiče, které považujeme 
za ty, kterým předáváme štafetu 
hasičiny v Adršpachu. 

Můžete ohodnotit spolupráci 
hasičů s adršpašskou samo -
správou? 

V Adršpachu slavili 140. výročí vzniku SDH
(Leoš Chalupa) Spolupráce 

s obecním úřadem i paní starost-
kou je na výborné úrovni. Vychá-
zíme si navzájem vstříc. Výbornou 
spolupráci máme i s Technickými 
službami Adršpach. 

V blízkosti obce je turisty hoj-
ně navštěvované skalní město. 
Má toto vliv na činnost hasičské 
jednotky v Adršpachu? 

(Martin Vosolil) 
Samozřejmě. Obecným tren-

dem je, že ubývá požárů a přibývá 
různých zásahů a asistencí. A ty se 
u nás týkají pochopitelně i zvýše-
ného turistického ruchu v lokalitě. 
Máme tak i výbornou spolupráci 
se spolkem, která zde zajišťuje 
Skalní záchrannou službu. Mini-
málně jednou ročně se skalními 
záchranáři i společně cvičíme. 
Jsme schopni i zasáhnout defibri-
látory AED. Turistický ruch v obci 
určitě na naši činnost vliv má. 

Jaké je aktuální personální 
obsazení sboru a jednotky? 

(Leoš Chalupa)
Sbor má nyní 64 členů, jednot-

ka 26 členů. (S úsměvem) Jsou 
to čísla, která nosím v hlavě, pro 
přesnou dokumentaci bych musel 
nahlédnout do papírů… 

Kromě určité odlehlosti Adr-
špachu od větších center regio-
nu, je zde specifikum, že obec 
leží na hranici náchodského 

a trutnovského okresu. Napadá 
mě, že asi kooperujete s profesi-
onálními hasiči z obou okresů… 

(Martin Vosolil) Je to pravda. 
Zasahujeme ve spolupráci s oběma 
okresy. Záleží na rozhodnutí ope-

račního důstojníka, jak konkrétní 
situaci vyhodnotí. 

Za odpovědi poděkoval 
Mirek Brát, foto autorLodě pro hasiče

Lehké hliníkové čluny MARINE

Nafukovací čluny

Tradiční nýtované hliníkové čluny MARINE 
pomáhají záchranným složkám po celé 
republice už řadu let. 

Člun MARINE 500 F HD SC 
přímo v akci.

Mezi oblíbená plavidla mezi záchranáři  
patří i robustní nafukovací čluny, které mají 
skvělé jízdní vlastnosti a mobilitu.

Oblíbený člun Allroundmarin POKER HD 430.

www.marine.cz

+420 605 245 414, obchod@marine.cz

Lodní motory
Prodej a autorizovaný servis lodních motorů 
pro profesionály. 

od roku 1991

Hasičské noviny 1.indd   1 28.06.2021   14:34:04
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PRO CHVÍLE ODDECHU

V roce 1666 postihl ničivý požár vý-
znamnou evropskou metropoli. Byl po-
kračováním jiné katastrofy, která zasáhla 
toto město o rok dříve: morové epidemie. 
Příčinou požáru byla špatně uhašená 
pekařská pec. Kronikáři zaznamenali, 
že ohnivý živel zničil 13 200 domů a 87 
kostelů. O svoje domovy tehdy přišlo 
sto tisíc lidí. Pokud si nevzpomínáte, 
o jakou událost a jaké evropské město 
bylo požárem postiženo, zkuste vyluštit 
tajenku naší dnešní křížovky

ZAUJALO NÁS...

1. Doporučený poloměr nebez-
pečné zóny při podezření na 
B-agens je:

a) minimálně 50 metrů
b) minimálně 100 metrů
c) minimálně 80 metrů
2. Dekontaminační roztok se 

připravuje z:
a) jaru
b) Persterilu

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

Otestujte si své hasičské znalosti

c) chloraminu
3. Na mokrý povrch či terén se 

aplikuje:
a) práškové chlorové vápno
b) difosforečnan amonný
c) Savo
4. Při zásahu na havárii nebez-

pečné látky je potřeba vytvo-
řit minimálně:

a) nebezpečnou zónu, vnější zónu

b) nebezpečnou zónu, vnější zónu, 
bezpečnostní zónu

c) bezpečnou zónu, vnější zónu
5. Při dekontaminaci biologic-

kých látek provádíme:
a) dezinfekci
b) dezaktivaci
c) detoxikaci

správné odpovědi: 1c, 2b, 3a, 4a, 5a

Dekontaminace biologických látek

Jak zabezpečit byt před dovolenou? 
Blíží se doba dovolených a není tedy na škodu připomenout si základní 
pravidla požární bezpečnosti, jak ochránit svoji domácnost v době naší 
nepřítomnosti. Zde jsou osvědčené rady od hasičů… Když na delší dobu 
opouštíte byt, tak zkontrolujte, zda jsou vypnuty všechny elektrické 
spotřebiče a zhasnuta všechna světla. Všechny spotřebiče, které nemusí 
být zapojeny, odpojte ze zásuvek. Nikdy nenechávejte spotřebiče v tzv. 
pohotovostním režimu. Televizory odpojte od antény. Doporučuje 
se vypnutí jističů pro světelný a zásuvkový okruh, ochráníte tak váš 
majetek před poškozením Zavřete všechna okna i dveře. Prudký déšť 
může způsobit škody nejen ve vašem bytě, ale může dojít i k protečení 
vody k sousedům Na balkonech, terasách a zahradách nenechávejte 
volně položené předměty, zahradní nábytek, kusy plechu či květinové 
truhlíky. Pro zamezení havárie, např. v důsledku prasklé hadice u pračky 
či umyvadla, doporučujeme uzavřít přívod vody do bytu. Pro případ, 
že by v době vaší nepřítomnosti přeci jen došlo k nějaké nehodě, tak je 
dobré se domluvit se sousedem či známým a nechat u něj svůj kontakt 
a rezervní klíče. Hasiči budou moci rychleji zasáhnout a nebudou se 
muset dovnitř bytu dostávat násilím.                            (zdroj HZS ČR)

Metropole v plamenech

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

@

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)

Zachránit historickou stříkačku 
se rozhodli dobrovolní hasiči ze 
Zlína-Prštného. Jedná se o Chev-
rolet Truck z roku 1935. Vozidlo 
potřebuje rozsáhlou opravu moto-
ru.              (foto FB SDH Prštné)

 
Výzva hasičů SDH Zlín-Prštné

„Milí přátelé hasičů a krásných 
historických aut, obracíme se na 
Vás s prosbou o pomoc při opravě 
hasičského automobilu Chevrolet 
z roku 1935. Sbor toto vozidlo 
vlastní již od roku 1937. Bohužel 
došlo u tohoto vozidla k mechanic-
kému poškození motoru a oprava 
agregátu vysoce převyšuje finanční 
možnosti našeho sboru. Proto by-
chom Vás rádi požádali o finanční 
dar na opravu tohoto krásného au-

Městský obvod Plzeň 4 v červnu 
slavnostně otevřel zrekonstruova-
nou hasičskou zbrojnici v Bukovci, 
kterou využívají místní dobrovolní 
hasiči. Kompletní rekonstrukce 
objektu na Zemědělském náměstí 
vyšla na 2,1 milionu korun. Ha-
siči rovněž představili upravenou 
hasičskou cisternu, kterou jim loni 
daroval Hasičský záchranný sbor 
Plzeňského kraje.

 
„Hasičská zbrojnice prošla kom-

pletní rekonstrukcí. Zcela nová 
je střecha a částečně krov, došlo 
k odizolování půdy tepelnou izo-
lací a proveden byl rovněž nový 
nátěr fasády, výměna některých 
oken a výměna garážových vrat 

tomobilu. Chtěli bychom zachovat 
kus historie i pro budoucí generace 
a tak budeme velmi vděční za ja-

Sbírka na záchranu historické stříkačky

kýkoliv příspěvek na transparentní 
účet č. 6090311319/0800 vedený 
u České spořitelny.“

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Bukovci
za nová, větší. Součástí prací bylo 
i zhotovení nové podlahy dimenzo-
vané na zatížení těžkou hasičskou 
technikou. Dnešní hasičská tech-
nika je větší než v minulosti, tak 
jsme museli poměrně náročným 
způsobem dokonce i snížit úroveň 
podlahy, aby se do ní technika 
vešla,“ říká místostarosta obvodu 
Zdeněk Mádr.

Bukovečtí hasiči představili 
také upravenou cisternu CAS 
Scania, kterou loni obdrželi darem 
od profesionálních krajských ha-
sičů. Vůz disponuje vodní nádrží 
o objemu 4 tisíce litrů, motor pod 
kapotou skrývá 340 koní a samo-
zřejmostí je náhon na všechna 
čtyři kola.

 Na proměně vozidla se bezplat-
ně podílela společnost OSONA  
PLZEŇ a. s., zastoupená Stani-
slavem Pospíšilem, která na voze 
provedla odborné úpravy a montáž, 
a rovněž firma Marek Černý – 
GMS auto Plzeň, která bukovecké 
jednotce poskytla jednotlivé díly.

„Velmi si vážíme práce profe-
sionálních i dobrovolných hasičů. 
Když se v obci něco stane, jsou 
mezi prvními, kteří na místo vy-
jíždí. Často pomáhají oni nám, my 
jsme rádi, že jsme jim nyní mohli 
pomoc oplatit,“ uvedl Stanislav Po-
spíšil z firmy OSONA PLZEŇ a.s.

 Městský obvod Plzeň 4 dispo-
nuje čtyřmi hasičskými jednotkami 
– kromě Bukovce také na Doubrav-
ce, v Újezdě a v Červeném Hrádku. 

Jen za loňský a letošní rok věnoval 
na investice hasičů 2,8 milionu ko-
run. Druhá nejvyšší částka, téměř 
půl milionu korun, padla na právě 
dokončenou rekonstrukci střechy 
hasičárny v Červeném Hrádku. 
„Dobrovolní hasiči jsou pro nás ne-
postradatelní. Dělají kus práce nejen 
na poli bezpečnosti, ale i na poli 
spolkového života. Naposled jsme 
jejich přínos mohli vidět během 
pandemie, kdy se ujali opakované 
dezinfekce městského mobiliáře 
a dalších venkovních prvků v našem 
obvodu. Jsem proto moc rád, že se 
jim nyní můžeme odvděčit alespoň 
zrekonstruovanou hasičskou zbroj-
nicí,“ uvádí starosta obvodu Tomáš 
Soukup.     (zdroj umo4.plzen.eu)



V dnešním díle naší rubriky 
zaměřené na hasičská muzea doma 
i v zahraničí vás chceme pozvat do 
sousedního Německa, konkrétně 
pak do města Welzow v jihový-
chodním Braniborsku nedaleko 
polských hranic. Pro zajímavost 
uveďme, že Welzow se nachází 
přibližně 20 kilometrů od kultur-
ního centra dolnolužických Srbů 
– Cottbusu. Hasičské muzeum ve 
Welzowě našlo domov ve dvojici 
hal v tamním průmyslovém areá-
lu. Tyto sbírky hasičské techniky 
patří k nejrozsáhlejším v celém 
Německu. Prohlédnout si zde mů-
žete čtyřicet dva hasičských auto-
mobilů. K vidění je zde množství 
speciální hasičské techniky bývalé 
Německé demokratické republiky, 
jejíž součástí bylo po druhé svě-

Pozvánka do Hasičského 
muzea ve Welzowě

tové válce Braniborsko i město 
Welzow. Nejstarším exponátem 
sbírky je ruční hasičská stříkačka 
z počátku 20. století. Běžná oteví-
rací doba muzea je každou neděli 

od dubna do října (a dle domluvy).
Fotografie (via flickr): V muzeu 
nechybí ani hasičská technika 
české, potažmo československé 
provenience. 

Obce na jižní Moravě i v Ús-
teckém kraji mají společného 
jmenovatele: živelní pohromu.  

l Dobráci s.r.o. nabízí dobrovolným hasičským sborům odzkoušené hasičské vozy – 
se zárukou, ve výborném stavu, na českých evidenčních číslech, s novou STK a EK: 1) 
Mercedes Atego 1325F, r. 2003, 2) Mercedes Atego: 917, r. 2000, 3) Mercedes 1124, 4 × 4, 
r. 1997, 4) Dennis Sabre, r. 2004, 5) MAN M2000, r. 1999, 6) IVECO 4 × 4, 7) Volvo FL6.14, 
2 500L vody, velitelské: Opel Vivaro, Mercedes 316, Ford Transit a jiné. Naše kompletní 
nabídka v Havlíčkově Brodě na: https://www.dobraci.sk/…rs/ Vozidlo je barevně upravené 
dle požadavků Vyhlášky 53/2010. Reference 83 hasičských sborů: https://www.dobraci.
sk/…ky/. Prodej i na splátky! e-shop, použitá výbava: https://shop.dobraci.sk/

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Stovky dobrovolných hasičů z celé ČR 
pomáhají obcím postiženým přírodní katastrofou

Letošní rok opět posunul pomysl-
nou hranici v nasazení všech složek 
integrovaného záchranného systé-

mu, dobrovolné hasiče nevyjímaje.  
Řešení mimořádných událostí 
spojených s pandemií onemocně-
ní covid-19, vystřídalo masivní 
nasazení spojené s odstraněním 
následků větrných tornád. Stovky 
dobrovolných hasičů pomáhají 
přímo v postižených obcích. Další 
stovky členů Sdružení hasičů Čech 
Moravy a Slezska organizují veřej-
né sbírky pro postižené. Obrovské 
nasazení pak dobrovolní hasiči 
prokazují při náročné logistice, kdy 
je třeba humanitární pomoc dopra-
vit přímo k potřebným. Složitým 
obdobím, které pro nás dobrovolné 
hasiče započalo v březnu roku 2020 
a prakticky bezmála po roce a půl 
ještě neskončilo, procházíme všich-
ni na výbornou! Všem děkuji za 
maximální nasazení. Ať už se jed-
ná o první linii, práci v krizových 
orgánech obcí, v týlovém zajištění 
zasahujících, v sociální pomoci 
postiženým, nebo všem těm, kteří 
organizují humanitární sbírky 
a pomoc. Obrovské poděkování 
patří i těm sborům, které v rámci 
svých aktivit s mládeží přijaly 
děti z postižených obcí a rodin, 
aby ulehčily starostem s obnovou 
zničených domovů.

Bc. Robert Kučera, 
vedoucí ústřední odborné 

rady represe SH ČMS

Koncem roku 2020 vydalo Mini-
sterstvo vnitra – Generální ředitel-
ství Hasičského záchranného sboru 
ČR ve spolupráci s neziskovou 
organizací Centrum pro bezpeč-
ný stát, z. s., nová multimediální 
skripta pro odbornou přípravu 
obsluhovatelů motorových pil 
v jednotkách požární ochrany. 
Multimediální skripta využívají 
moderní technologii rozšířené vir-
tuální reality (AR), která umožňuje 
prostřednictvím chytrého mobilní-
ho zařízení vizualizovat 3D objek-

Kurz „Obsluha motorových pil 
v jednotce PO“ 

s podporou virtuální reality
ty, zvuky, animace nebo videa nad 
speciálním k tomu vytvořeným tiš-
těným obsahem. Publikace formátu 
A4 má 71 stran. Skripta je možné 
využívat standardním způsobem, 
jejich výklad je doplněn obrázky 
a fotografiemi. K úplnému využití 
potenciálu této publikace dojde při 
použití chytrého mobilního telefo-
nu či tabletu s operačním systémem 
Android/iOS.

(citováno ze zdroje pozary.cz, 
ilustrační foto: sdhnovejirny.cz)


