
 

Žhářský útok na Prahu v 17. století
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Ozvěny VI. sjezdu SH ČMS

Na VI. sjezdu SH ČMS, který se uskutečnil 9. července 2021 v Brně, byla starostkou SH ČMS zvolena Ing. Monika Němečková. Na snímku Ondřeje Vojty jí gratuluje končící starosta 
Jan Slámečka. 

Starostka Monika Němečková se svými náměstky: zleva – Jan Aulický, Jaroslav Sali-
var, (Monika Němečková), Zdeněk Nytra, Dana Vilímková, Richard Dudek, Josef Bidmon. 
(foto: Ondřej Vojta) (dokončení na straně 6)
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Znalostní 
test

Dotace pro mladé 
hasiče

Pozvánka do hasičské 
expozice ve Vysokém Mýtě

VI. sjezd SH ČMS na svém 
jednání mimo jiné zhodnotil 
období od V. sjezdu, zejména 
ty úkoly, které byly obsaženy 
v „Programu činnosti SH ČMS 
do roku 2020“, jakož i celý vý-
voj sdružení v celém uplynulém 

Usnesení VI. sjezdu SH ČMS, 
konaného dne 9. července 2021 v Brně

pětiletém období. VI. sjezd zvolil 
nové výkonné a kontrolní orgány 
SH ČMS a schválil změnu stanov 
SH ČMS v Čl. 37. S přihlédnutím 
k aktuální situaci ve sdružení, 
stavu celé organizační struktury 
a potřebě jejího dalšího zkvalitňo-

Ozvěny VI. sjezdu Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska na-
jdete i v příštím čísle Hasičských 
novin, do kterých připravujeme 
například pozdrav ministra vnitra 
ČR Jana Hamáčka dobrovolným 
hasičům, který na brněnském 
sjezdu přečetl za nepřítomného 
ministra generální ředitel HZS 
ČR generálporučík Drahoslav 
Ryba. Rádi bychom do příštího 
čísla Hasičských zařadili i zají-
mavé myšlenky, které zazněly 
v projevech končícího starosty 
Jana Slámečky a nově zvolené 
starostky Moniky Němečkové. 
Z technických a časových důvodů, 
které jsou charakteristické pro 
výrobu tištěných novin, nebylo 
možné tyto materiály zařadit do 
Hasičských novin č. 14, které 
právě držíte v rukou.       redakce   

SH ČMS v číslech 
VI. sjezd SH ČMS dal pří-

ležitost prezentovat i navenek 
úctyhodnou členskou základnu, 
kterou sdružení disponuje. Z vý-
roční zprávy SH ČMS (za rok 
2020) vyplývají tato data. Počet 
členů SH ČMS: 363 298 členů. 
Členové jsou organizování v 7 651 
sborech. V SH ČMS působí 77 
okresních sdružení, 14 krajských 
sdružení. Plných 69 161 členů 
SH ČMS pracovalo v jednotkách 
sborů dobrovolných hasičů obcí. 
Z výše uvedené členské základny 
bylo 222 415 mužů a 77 656 žen. 
Mladých hasičů do 18 let věku 
bylo 63 227.    

Monika Němečková před delegá-
ty na sjezdu předstoupila jako jediná 
uchazečka do čela sdružení. Nomi-
naci na nejvyšší pozici ve Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska před 
sjezdem získali čtyři kandidáti. 
Všichni potenciální vyzyvatelé 
však z volby odstoupili před samot-
ným sjezdem. Od delegátů získala 
celkem 270 z 332 hlasů. Monika 
Němečková je členkou Sboru dob-
rovolných hasičů v Pískové Lhotě 
v okrese Nymburk. Od roku 1997 
pracovala na úseku mládeže sdruže-
ní hasičů, v roce 2005 byla zvolena 
do funkce náměstkyně starosty SH 
ČMS, ve které dosud vedla úsek 
mládeže. V nejvyšší pozici střídá 
dosavadního starostu Jana Slámeč-
ku, který dobrovolné hasiče vedl od 
roku 2018. V čele Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska v minu-
losti stáli ještě v letech 1992–2000 
Rudolf Manoušek a mezi lety 2000 
až 2018 Karel Richter.

Na téma stanovy 
SH ČMS 

Na webu dh.cz najdete úplné 
znění stanov Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska ve znění 
změn, které přijal VI. sjezd SH 
ČMS dne 9. července 2021 v Brně. 

Dlouhá cesta 
k VI. sjezdu 

SH ČMS
Uspořádání VI. sjezdu Sdruže-

ní hasičů Čech, Moravy a Slezska 
bylo nejprve plánováno v červenci 
roku 2020 jako poslední událost po 
shromážděních na úrovních sborů 
dobrovolných hasičů, okresních 
i krajských sdruženích, kde také 
probíhaly volby nových vedení. 
Neočekávané vyhlášení nouzo-
vého stavu, spojeného s celosvě-
tovou pandemií, však odsunulo 
konání sjezdu o celý rok.

vání s cílem splnění stanovených 
úkolů a vytvořením těch nejlep-
ších možných podmínek pro další 
činnost SH ČMS, přijímá VI. sjezd 
SH ČMS,

t o t o   u s n e s e n í:
I. SCHVALUJE:
a) zprávu o činnosti SH ČMS do 

VI. sjezdu SH ČMS vč. zapra-
cování dodaných připomínek

b) zprávu Ústřední kontrolní a re-
vizní rady za uplynulé volební 
období 2015 až 2021

c) zprávu mandátové, volební 
a návrhové komise VI. sjezdu 
SH ČMS

d) změnu stávajících stanov SH 
ČMS, Čl. 37, odst. /5/ spočívají-
cí v nahrazení stávajícího textu, 
textem novým ve znění „Shro-
máždění starostů“. Zbývající 
text odst. /5/ zůstává beze změn

e) udělení titulu Čestný starosta 
SH ČMS Janu Slámečkovi

f) udělení titulu Čestný náměstek 

starosty SH ČMS Lubomíru 
Janebovi

g) usnesení VI. sjezdu SH ČMS

II. ZVOLIL:
a) do funkce starosty SH ČMS: 

Ing. Moniku Němečkovou
b) do funkce náměstků starosty 

SH ČMS: Ing. Jana Aulického, 
Josefa Bidmona, Bc. Richar-
da Dudka, Dis., Ing. Zdeňka 
Nytru, Ing. Jaroslava Salivara, 
Danu Vilímkovou

c) za členy výkonného výboru 
SH ČMS: Bc. Josefa Orgoníka, 
Oldřicha Lacinu, Ing. Jiřího 
Žižku, Aloise Mináře, Jiřího 
Hence, Ing. Jiř inu Brychcí, 
Ivana Krause, Josefa Bidmona, 
Jana Slámečku, Ing. Bc. Tomáše 
Letochu, Romana Máchu, Ja-
romíra Polanského, Stanislava 
Kotrce

d) do funkce předsedy ÚKRR: 
Ing. Jana Bochňáka

e) za členy ÚKRR: Ing. Karla 

Barcucha, Růženu Maděrovou, 
Ing. Pavla Lamoše, Bc. Pavlu 
Veselou Kaňkovou, Jaroslava 
Říhu, Františka Malého, Dag-
mar Bittnerovou, Ing. Josefa 
Dvořáka, Vladislava Štefl a, Ing. 
Bohuslava Bieglera, Ing. Jana 
Tichého, JUDr. Jiřího Gavlase

III. BERE NA VĚDOMÍ 

změnu stanov SH ČMS schvále-
nou Shromážděním starostů OSH 
na svém zasedání dne 22. dubna 
2017 a mimořádného Shromáždění 
starostů OSH per rollam dne 15. 
12. 2020

IV. UKLÁDÁ: 
1) shromáždění starostů OSH:
a) Projednat a schválit „Program 

činnosti SH ČMS do roku 2025“ 
do konkrétních cílů a postupů 
s časovým termínem jejich 
kontroly nebo splnění.

Nová 
starostka

O sjezdu 
i v příštím čísle HN

na monitoru vašeho počítače
 i displeji telefonu

www.facebook.com/hasicskenoviny

www.hasicskenoviny.cz
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Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

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

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

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

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

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

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

Na návštěvě 
v okrese 
Chrudim

na str. 7

Někde ano!
Někde ne?

Miliarda  
pro výcviková 

střediska

na str. 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezident 
ocenil i hasiče

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Dokončení na straně 7)
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VI. sjezd SH ČMS se uskutečnil v areálu Výstaviště Brno. 

U volebních uren…

Hostem sjezdu byl generální ředitel HZS ČR Ing. Drahoslav Ryba. 

Delegáty a hosty sjezdu vítala živá hudba. 

Dlouho očekávaný VI. sjezd SH ČMS začíná…

Delegáti sjezdu mohli sledovat vystoupení řečníků i na velkoplošných obrazovkách. 

Hovoří Monika Němečková. Na sjezdu byla zvolena novou starostkou SH ČMS. 

Projev končícího starosty SH ČMS Jana Slámečky. 

Na závěr si někteří udělali čas i na pořízení fotografické sjezdové upomínky. 

Milí hosté, vážené delegátky, 
delegáti, sestry a bratři,

v prvé řadě děkuji za pozvání 
na váš respektive náš sjezd. Sho-

dou okolností se tento sjezd koná 
v samotném závěru i mého téměř 
desetiletého funkčního období, 
proto si dovolím opravdu velmi 
krátké shrnutí toho, čeho se nám 
povedlo dosáhnout. Jsem rád, že se 
spolupráci mezi HZS ČR a dobro-
volnými hasiči podařilo povýšit na 
úroveň, která zde již dlouhou dobu 
nebyla. Velmi dobře si pamatuji 
roky, kdy tomu bylo naopak, kdy 
se trochu v nadsázce řečeno, téměř 
o dobré spolupráci nesmělo ani ho-
vořit, a to zejména na republikové 
úrovni. Jsem rád, že je tato doba 
pryč a jsou nastaveny normální 
přátelské vztahy mezi profesionál-
ními a dobrovolnými hasiči. Chci 
věřit, že tomu tak bude i do bu-
doucna. Vyřešila se řada problémů, 
která zde byla. Namátkou můžu 
hovořit o tom, že se po více než 
30 letech podařilo novelizovat na-
řízení k mimořádnému odškodnění 
dobrovolných hasičů v jednotkách, 

a občanů, kteří utrpěli při zásazích 
poškození zdraví nebo dokonce 
položili své životy. Podařilo se 
řádově navýšit poskytování dotací 
dobrovolným hasičům. Vím, že 
finančních prostředků je i přesto 
neustále nedostatek, ale zkuste 
se prosím podívat na situaci před 
rokem 2016. Ta změna k lepšímu 
je skutečně výrazně vidět. Zatím-
co v roce 2011 činily tyto dotace 
v součtu 83 mil. Kč (10 mil. Kč 
investiční, 60 mil. Kč neinvestiční, 
a 13 mil. Kč dotace pro nestátní 
neziskové organizace), v roce 
2020 již přesáhly hranici 500 mil. 
Kč (cca 410 mil. Kč investiční, 
100 mil. Kč neinvestiční a 53 mil. 
Kč dotace pro nestátní neziskové 
organizace, kde velkou část tvoří 
dotace na podporu spolkové čin-
nosti). Přitom téměř 100 mil. Kč 
uvedených investičních dotací je 
z Fondu zábrany škod a je určeno 
na nákup, případně celkové opra-
vy cisternových automobilových 
stříkaček. 

K výraznému navýšení dotací 
došlo od roku 2016, kdy se každo-
ročně podařilo se státní dotací nebo 
z příspěvku FZŠ pořídit cca 40 no-
vých CAS a asi 300 až 400 doprav-

ních automobilů. Za dobu mého 
působení se podařilo nakoupit 
celkem 267 nových CAS a dalších 
28 technicky zhodnotit. Opravit, 
nebo rekonstruovat se státní dotací 
se podařilo 295 hasičských zbrojnic 
a také pořídit 2 130 nových doprav-
ních automobilů. U této dotace si 
cením i to, že byla a je určena pro 
všechny typy jednotek včetně JPO 
V. Poslední roky ukázaly, že i tyto 
nejmenší dobrovolné jednotky 
tuto techniku velmi potřebují pro 
pomoc při řešení velkých přírod-
ních katastrof a pandemií. V ne-
dávné době se např. při distribuci 
ochranných pomůcek v krajích 
nebo testů pro školy plně ukázala 
potřebnost vybavení jednotek SDH 
obcí dopravními automobily, poří-
zených i z dotace MV – GŘ HZS 
ČR a krajů. Velmi si cením této 
spolupráce zejména při zásazích, 
ale i na úseku práce s mládeží, 
na úseku prevence, ve sportovní 
oblasti (společná mistrovství re-
publiky v požárním sportu) apod. 
Přesto, že současná doba spojená 
s pandemií nám v poslední době 
neumožnila, zejména ve sportovní 
oblasti, intenzivně spolupracovat, 
věřím, že po skončení pandemie 

se k této spolupráci opět vrátíme.
Nechci hovořit dlouho, přesto 

zde musím ještě zmínit práci 
hasičů při pandemii covid-19. 
Hasiči se podíleli na řadě činností 
a v mnoha obcích byli jedinou 
složkou, o kterou se mohl starosta 
obce opřít. Nebudu zde vyjme-
novávat všechny činnosti, které 
hasiči zabezpečovali, ale jednalo 
se o obrovský kus práce. Koneč-
ně, kromě mimořádných událostí 
vyplývajících z epidemie tady byla 
řada požárů, dopravních nehod, ži-
velních pohrom (jako povodně, vě-
trné smrště nebo vichřice) a jiných 
mimořádných událostí, které jsme 
museli společně řešit. Za to vše, za 
tu obrovskou pomoc a nezištnou 
práci chci všem hasičům velmi 
poděkovat a vyjádřit svou hlubokou 
úctu. Prosím toto moje poděkování 
vyřiďte i ve svých základních 
organizacích všem vašim členům. 

Před hasiči bude i v dalších 
letech řada nových výzev. Já za 
sebe mohu slíbit, že ať v budoucnu 
budu pracovat kdekoliv, vždy budu 
hasiče podporovat a hájit. Konečně 
– věřím, že je to vidět i na mé více 
než 35leté dosavadní práci. 

Novému vedení, které si dnes 

zvolíte, chci popřát hodně úspěchů 
a elánu v jejich práci a současně 
i tak dobré vztahy mezi profesi-
onálními a dobrovolnými hasiči 
jako jsem měl tu čest mít já, v době 
mého působení ve funkci generál-
ního ředitele HZS ČR. Pravá síla je 
jen v jednotě a spolupráci. 

Velmi si vážím toho, že jsem 
mohl spolupracovat s dlouholetým 
starostou SH ČMS a hlavně výbor-
ným kamarádem Karlem Richte-
rem – ještě jednou Karle, čest Tvé 
památce. Úplně na závěr chci za 
vynikající spolupráci poděkovat 
Janu Slámečkovi. Je málo lidí, které 
znám a kteří jsou tak celou duší 
oddáni práci pro dobrovolné hasiče 
jako Honza. O to víc si cením toho, 
že jsem s Tebou mohl spolupraco-
vat, a to nejen těchto posledních 
10 let v Praze, ale i v Jihlavě a ve 
Žďáře nad Sázavou. Proto jako 
výraz poděkování jsem se rozhodl 
věnovat Ti osobní dar.

Děkuji Ti, kamaráde.
A SH ČMS, na znamení spolu-

práce, chci předat symbol hasičů 
a našeho patrona, sošku sv. Flo-
riána.

Děkuji Vám všem.

Vzácným hostem na VI. sjezdu SH ČMS byl generální ře-

ditel Hasičského záchranného sboru ČR generálporučík Ing. 
Drahoslav Ryba. Z časových důvodů nezazněl na sjezdu celý 
jeho projev. Dovolujeme si jej tak otisknout v písemné formě 
v Hasičských novinách. 

Vždy budu hasiče podporovat a hájit



Požár urychlil proměnu Prahy z gotické na barokní. 

Francie vedla v 17. století agresivní 
zahraniční politiku.

Symbolem Ludvíka XIV. bylo Slunce. 

Žháři čelili právu útrpnému. 

Požár vznikl na více místech. 

HASIČSKÉ NOVINY 12/2021 l www.hasicskenoviny.czHistorické požáry strana 3

Duchovním otcem žhářských útoků v Čechách byl francouzský generál Ezechiel du 
Mas. 

Požár Prahy v roce 1689 na historickém vyobrazení. 

Kterak chtěl Král Slunce

Události okolo požáru, který 
vypukl v uličkách Starého Města 
v Praze dne 21. června 1689, 
jsou stále diskutovány historiky 
i laickými badateli. Jedna z teorií 
říká, že se jednalo doslova o akt 
státního terorismu, do kterého 
byl zapletený i francouzský král 
Ludvík XIV., řečený Král Slunce. 
Pojďme si tyto pohnuté události 
a řádění ohnivého živlu v Praze 
v 17. století podrobněji přiblížit. 

Francouzská stopa
Kritického dne 21. června 1689 

panovalo počasí, při kterém by 
současná samosprávná autorita 
pravděpodobně vydala varování 
před zvýšeným rizikem požárů. 
Bylo teplé a suché počasí doprová-
zené větrem. Jako první se s „čer-
veným kohoutem“ dostal do křížku 
hostinec v domě U Černého orla 
ve staroměstské Kaprově ulici. Vítr 
pomáhal šíření ohně, a tak za malou 
chvíli již hořela i nedaleká truh-
lářská dílna. Pražským povětřím 
se rozléhal poplašný hlas zvonů. 
Začaly hasební práce. Celý požár, 
který velmi brzy získal přídomek 
„francouzský“, trval dvacet čtyři 
hodin. Bilance byla katastrofální: 
za oběť ohni padlo 766 obytných 
domů, šest kostelů a klášterů, de-
set synagog, mlýny a pila. Odhad 
obětí: 150–175 obyvatel židovské 
čtvrti, obětí křesťanského vyznání 
bylo několik desítek. Velmi brzy 
po požáru se objevila francouzská 
stopa… V této době totiž kolovaly 

po českých zemích letáky, které 
upozorňovaly na možnou přítom-
nost francouzských záškodníků. 
Teroristům v žoldu Francie byly 
ostatně připisovány i dřívější po-
žáry v jiných městech. 

Historická scéna
Říkáte si, jaký zájem měla Fran-

cie na zapálení Prahy? Vše je nutné 
posuzovat v dobovém kontextu, 
kdy francouzský král Ludvík XIV. 
(ano, ten Ludvík, Král Slunce, 
tak dobře známý z Dumasových 
Mušketýrů) vedl velmi agresivní 
zahraniční politiku. Obsazoval 
území, která do té doby patřila 
Habsburkům, liboval si v tvrdých 
represích. Dokonce tajně podpo-
roval Osmanskou říši, za což si 
vysloužil hanlivou přezdívku Turek 
Západu. V září 1688, necelý rok 
před pražským požárem, obsadila 
francouzská vojska Porýní. Proti 
Ludvíkovi se začala formovat 
silná evropská fronta. Po celém 

Německu a Rakousku, ale i v Če-
chách a na Moravě se vzmáhaly 
protifrancouzské nálady, Francouz 
se stal synonymem barbara. Na 
podzim roku 1688 začala fran-
couzská vojska vypalovat města 
v dnešním Německu – Heidelberg, 
Mannheim, Baden a mnohá další, 
a poté byl plán údajně rozšířen i na 
česká města. Cílem bylo vyvolat 
totální chaos. 

Žhářské komando
V takové atmosféře hořela 

v červnu 1689 Praha. Již 1. čer-
vence 1689 hlásí přípis Apelač-
ního soudu v Praze, adresovaný 
císaři, že Prahu zapálili Francouzi. 
Tvrzení bylo opíráno o doznání 
jednoho žháře, který se na muči-
dlech přiznal a byl 29. června 1689 
popraven. Jednalo se o Benedikta 
Dureze, Francouze pocházejícího 
z okolí města Lyonu. Výslechy, 
mučení a popravy dalších fran-
couzských paličů následovaly. 
Teorie pozdějších historiků tvrdily, 
že paličskou teroristickou skupinu 
naverbovali Francouzi po dobytí 
jednoho porýnského opevněného 
města, kdy byla zajata větší sku-
pina rakouských vojáků s českým 
původem. Ti „přešli na druhou 
stranu“ a v počtu několika desítek 
se dostali do Prahy, kde osudného 
dne koordinovaně zakládali ohnis-
ka požárů. Francouzskou armádou 
byli vybaveni granáty s doutnáky 
a zásobou snadno zápalných látek. 
Základna žhářského komanda měla 
být v zájezdním hostinci U Tří 
zvonků v malostranské Mostní 
ulici. Zajímavé je, že Francouzský 
požár Prahy je dáván do souvislosti 
s dalšími požáry českých měst 
v období dubna a května 1689. Mělo 
se jednat například o požáry v Kla-
tovech, Hořovicích, Trutnově či 
Broumově, kde byly údajně rovněž 
nalezeny zápalné látky a granáty se 
střelným prachem. 

Ohnivý Vavřinec 

Pozoruhodnou postavou celé 
události je bývalý voják Vavřinec 
Procházka, který se však do his-
torie dostal pod jménem Ohnivý 
Vavřinec. Ten se po dopadení při-

znal k příslušnosti k francouzské 
paličské skupině. Jako motiv pro 
svůj čin uvedl malý žold, který měl 
v rakouské armádě a neschopnost 
odolat paličskému honoráři, který 
mu nabídli Francouzi. Ohnivý 
Vavřinec byl potrestán tak, jak 
bylo u žhářů zvykem – byl upálen. 
Konspirace a neklidné klima doby 
si přímo říkaly, aby se historické 
události – požáru v Praze v červnu 
1689 chopila nejen historiografie, 
ale i beletrie. A tak se objevovaly 
nové a nové postavy, které měly 
být do pražského požáru zapleteny, 
včetně potomka známého pražské-
ho kata Mydláře. 

Dvě teorie
Francouzský požár z roku 1689 

je již trvalou součástí naší historie. 
Stále však existují dvě oficiální 
teorie. První, atraktivnější, viní ze 
založení ohně komando naverbo-
vané a financované francouzským 
královstvím. Druhá, poněkud 
fádnější, dává vznik a rychlé šíření 
požáru do souvislostí s katastro-
fální požární prevencí ve městech 
na konci 17. století, která zde byla 
umocněna i pro šíření ohně panu-
jícími příhodnými klimatickými 
podmínkami. Jako každý požár 
velkoměsta, i řádění ohně v červnu 
1689 Prahu změnilo. Gotika padla 
za oběť ohni. Do prázdného prosto-
ru se nastěhovalo baroko. 

Epilog
Zájemce o bližší poznání kauzy 

Francouzského požáru Prahy i po-
chopení dobových reálií, můžeme 
odkázat na román Otomara Dvořá-
ka s názvem Hořící lilie. Děj knihy 
je inspirován osudy již zmíněného 
Ohnivého Vavřince. Pak je tu ještě 
kniha archivářky Jany Pažoutové 
(2011), která se více zaměřuje na 
dobové trhliny v požární ochraně 
Prahy a všímá si i zajímavé role 
židovské komunity v celé události. 
Chtěl nám v 17. století opravdu Král 
Slunce spálit naši Prahu? I po více 
než tři sta letech necháváme raději 
odpověď na vašem svobodném 
uvážení. Hledání nitek pravdy, kte-
ré vás dovedou například i k těm 
na nejvyšších trůnech všeho druhu 

a typu, je vždycky složité. Kdo 
ví, co si naši potomci za sto let 
přečtou o výbuchu ve Vrběticích 
v roce 2014?! 

Připravil Mirek Brát, 
zdroje obrázků via wiki, 
flickr, pinterest, youtube
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Slovenský modul pro hašení lesních požárů 
Dnes se v rámci našeho okénka, nabízejícího pohled na slovenský 

hasičský svět, zahledíme na působivý slovenský modul pro hašení lesních 
požárů. Nově je jeho součástí trojice velkoobjemových pětinápravových 
vozidel Tatra Force. Vozidla byla předána do užívání tento měsíc v areálu 
Záchranné brigády Hasičského a záchranného zboru Žilina. Jedná se o cis-
ternové automobilové stříkačky CAS 40 na podvozku Tatra Force 10×10. 
Vozidla jsou určena převážně k hašení lesních požárů, sloužit budou 
v Záchranných brigádách Hasičského a záchranného zboru Slovenské 
republiky jako specializovaný záchranný modul GFFF-V (Ground Fo-
rest Fire Fighting using Vehicles). Modul bude poskytovat pomoc při 
hašení rozsáhlých lesních požárů a požárů lesních porostů. Velkoobje-
mová cisternová automobilová stříkačka je postavena na podvozku Tatra 
T815–7M3R51.29ZA 10×10.1. 

(dle zdroje pozary.cz, foto Milan Demrek)

Hasičská historie 
V dnešním zastavení naší pravidelné rubriky věnované starší historii 

sborů dobrovolných hasičů v různých částech naší republiky se vypra-
víme do Holýšova, města v okrese Plzeň-jih v Plzeňském kraji. Žije 
zde 5200 obyvatel. Samotný Holýšov byl zemědělskou obcí až do roku 
1897, kdy zde byla sklářskou rodinou Zieglerů založena rozsáhlá sklár-
na na tabulové a zrcadlové sklo. Šlo o největší podnik svého druhu 
v Rakousko-Uhersku, který čítal kolem 900 zaměstnanců. Sklárna 
ročně produkovala až 1000 vagónů skla (asi deset tisíc tun skla), které 
se vyváželo do celé Evropy a Ameriky. V roce 1934 byl provoz sklárny 
ukončen v důsledku hospodářské krize, vyčerpání blízkých nalezišť 
černého uhlí a nárůstu konkurence. Nicméně, právě z důvodu zajištění 
bezpečnosti sklářských provozů vzniká 19. července 1903 v Holýšově 
sbor dobrovolných hasičů. Sbor byl založen jako sbor německý a byl 
začleněn do Stodského hasičského okresního svazu. V roce 1904 byla 
zakoupena nová stříkačka, tenkráte ještě dřevěná, tažená koňmi a s ruč-
ní pumpou. Nejen oheň, ale i voda nutila lidi hledat pomoc u holýšov-
ských hasičů. Jeden příklad za všechny. V roce 1910 v měsících květnu 
a červnu velmi často pršelo, následkem čehož se objevila ve sklepě fary 
voda, kterou musel místní hasičský sbor pracně odstraňovat. Výrazným 
mezníkem ve vybavení sboru se stal počátek roku 1931. Tehdy dne 21. 
března došlo obci zakoupené auto pro motorovou stříkačku. Na auto 
zn. „Chevrolet“ se vešlo až 12 mužů. Poválečná historie sboru začíná 
dnem 13. května 1945, kdy byli Národním výborem Jan Kořan a Josef 
Liška pověřeni vedením hasičského sboru. Základem tohoto sboru stali 
se někteří členové českého hasičského družstva z let 1943–45. V tomto 
roce zasahovalo se u požárů způsobených ponechaným střelivem na 
střelnicích okolo Holýšova. 

Foto: holýšovští hasiči drží čestnou stráž u pomníku padlých. 
(zdroj textu a foto hasiciholysov.cz) 

HASIČSKÁ HISTORIE

Ná rodní  sportovní  agentura zveř ejň uje v rá mci dotač ní ho investič -
ní ho programu č . 162 51 Rozvoj mí stní ch sportoviš ť  a zá zemí  – Kabina 
2021–2025, č j. NSA-0071/2021/D/7, Vý zvu 8/2021 Kabina 2021, č j. 
NSA- 0071/2021/D/11.Jedná se o průběžnou investiční nesoutěžní 
výzvu s ukončením příjmu žádostí 31. 8. 2021 v 17 hodin. Všechny 
informace najdete na webové prezentaci Národní sportovní agentury 
na adrese: agenturasport.cz. Dodejme, že Národní sportovní agentura 
jako ústřední správní orgán státní správy České republiky postupně 
přejímá od MŠMT oblast poskytování podpory ve sportu v ČR. Cílem je 
dosáhnout harmonického sportovního prostředí, které bude vychovávat 
úspěšné vrcholové sportovce reprezentující naši zemi v zahraničí, ale 
i podporovat rekreační sportovce, pro které je pohyb relaxační aktivitou.

 INFO Z ČINNOSTI KANCELÁŘE SH ČMS

Zásahová činnost
„V roce 2018 jsme vyjeli k šesti 

zásahům. Jsme jednotkou JPO V, 
zásahovou jednotku tvoří dvanáct 
hasičů a jedna žena. Od roku 2015 
nám byla rozšířena působnost 
o sedm okolních obcí. Předloni 
byl jednotce obce Krásněves po-
řízen z dotačního fondu dopravní 
automobil Ford Transit Kombi 
350 Trend, který nahradil stávající 
Avii 21. Předloni jsme vyjeli k 13 
zásahům, z toho počtu byly čtyři 
požáry. Letos jsme zasahovali při 
požáru nízké budovy a při opětov-
ném vzplanutí ohně po pálení klestí 
v lese, kde jsme s úspěchem použili 
set slabších hadic D s vybavením. 
Ocenili jsme, že při práci s tímto 
D – programem jsou hasební práce 
méně fyzicky náročné a zasahující 
hasiči jsou s těmito hadicemi obrat-
nější,“ sdělil velitel Josef Kadlec.

Společenská činnost
„Stejně jako v jiných sborech, 

tak i u nás byla pro pandemii po-
tlačena kultura a tradice. Krátce 
před tím jsme stihli uspořádat ma-
sopustní průvod, dětský karneval 
se již konat nemohl. Vypomáhali 
jsme s nákupy pro starší občany, 

„Hasiči byli vždy organizá-
tory společenského života obce. 
Například od roku 1945 pořádali 
taneční zábavy a výlety. Z vý-
těžků si vybudovali jeviště pro 
divadelní představení a konání es-
trád. Probíhala pravidelná cvičení 
soutěžních družstev, která měla 
dobré výsledky v různých závo-
dech. V dalším období, jak uvádí 
záznamy kroniky, bylo nemalé 
úsilí věnováno výstavbě hasičské 
zbrojnice,“ připomněl starosta 
sboru Petr Michal s tím, že hasiči 
postupně významně pomohli také 
při přestavbě kulturního domu, 
výstavbě prodejny, komunikací 
a vodovodu. Dobrou službu odved-
lo po celé roky vozidlo Tatra 805, 
které bylo v roce 1998 nahrazeno 
Avií 30. Před osmi lety od města 
Žďár nad Sázavou získali fi nanční 
prostředky na rekonstrukci hasič-
ské zbrojnice. Vlastními silami 

Automobil oslaví 100 let

Ve Veselíčku besedují pod lípou

distribuovali dezinfekci téměř do 
všech domů v obci. Tradiční pouť 
se konala v netradičně omezeném 
rozsahu. To byl také poslední kul-
turní počin roku 2020,“ připomněl 
starosta sboru Josef Weinhöfer. 

Historický automobil
S nesmírnou pečlivostí zdejší 

hasiči pečují o historický auto-
mobil Laurin & Klement. Byl 
vyroben v roce 1922 v podobě 
malého nákladního automobilu. 
Jeho výrobní označení bylo Lau-
rin & Klement Mh. Automobil 
zakoupily Lidové noviny Brno 
a sloužil jako dopravní prostředek 
pro přepravu novin a tisku na lince 
Brno–Vídeň. V roce 1932 jej od-
koupil Sbor dobrovolných hasičů 
Krásněves a nechal jej přestavět na 
hasičský automobil. O přestavbu 
se postarala f irma Josef Raus 
Velké Meziříčí. Přestavba byla 
vyčíslena na 22.048 Kč, celková 
cena automobilu tedy byla 40.000 
korun. „Dne 6. června roku 1933 
byla stříkačka slavnostně posvě-
cena a začala naplno fungovat ve 
sboru. Automobil se z počátku 
využíval velice hojně, neboť na 
svou dobu měl parametry čerpadla 

opravili vnější omítky, vyměnili 
okapy a svody. S nemalou hrdostí 
zdejší hasiči vzpomínají také na 
rok 2015, kdy družstvo mužů po-
stoupilo na okresní soutěž a muži 
obsadili osmé a o rok později 
šesté místo.

Společenský život
„Bylo nám líto, že pro nouzový 

stav při pandemii se nekonaly tra-
diční akce jako pálení čarodějnic, 
stavění a kácení máje, dobročinné 
vánoční tvoření. Oblibu získala 
ochutnávka buchet, při které míst-
ní pekaři a pekařky vždy napekli 
řadu nejrozmanitějších sladkých 
a slaných dobrot, poté je pečlivě 
ochutnávali a vyhlásili tři nejlepší 
produkty. Vloni v zimě jsme pořá-
dali tradiční dětský karneval. Naše 
hasičky měly pro děti připraveny 
různé hry a soutěže. Nechyběla 

na velmi vysoké úrovni. Postupem 
doby a nástupem nových technolo-
gií a strojů se přestal užívat a vět-
šinu následujícího času stálo auto 
v hasičské zbrojnici i v různých 
stodolách po vesnici. Automobil se 
tímto stával jen zřídka funkčním,“ 
připomněl starosta sboru. V roce 
2002 provedli hasiči první malou 
opravu pro zajištění základní 
funkčnosti stroje, aby bylo možno 
se strojem občas zavítat na různá 
výročí a slavnosti. Na podzim 
roku 2006 se skupinka hasičů 
rozhodla opravit elektroinstalaci 
stroje, ale po začátku prací a ná-
sledném dalším průzkumu byl 
zjištěn celkový špatný technický 
stav automobilu a tím začala kom-
pletní renovace vozidla. Renovace 
byla dokončena v dubnu roku 2011, 
celkové fi nanční náklady se vyšpl-
haly na cca 200.000 Kč. Většinu 
fi nančních výdajů hradil sbor ze 
svého rozpočtu a příspěvků spon-
zorů. Přibližně 95 % prací při re-

novaci automobilu bylo dílem pěti 
šikovných členů SDH. Automobil 
byl pečlivě rozebrán, opraveny 
nebo upraveny byly téměř všech-
ny jeho součásti. O zhotovení 
čalounění a nástřik karoserie se 
postarali odborníci. „S vozidlem 
se zúčastňujeme výročí založení 
sborů ve vzdálenějším a blízkém 
okolí, dětských dnů nebo svateb 
kamarádů a známých, nechyběli 
jsme na akci Pyrocar. Dvakrát 
jsme se zúčastnili mezinárodní 
výstavy ve slovenském Šamoríně. 
Moc rádi bychom někdy zavítali 
na Hasičské slavnosti do Litomě-
řic, už proto, že v roce 2022 bude 
podvozku vozidla rovných sto let 
od jeho výroby. Myslím, že by to 
pro naši perlu Laurin & Klement 
byl nádherný dárek, a pro nás, 
hasiče z Krásněvsi, jedinečný 
životní zážitek,“ upřesnil starosta 
sboru Josef Weinhöfer.

Věra Nutilová, 
foto archiv SDH Krásněves

V „Památní knize hasičského sboru Krásněves“ na okrese Žďár 
nad Sázavou se uvádí, že sbor byl založen v listopadu 1893. 
První ruční čtyřkolová stříkačka byla zakoupena za peníze 
ze sbírek a darů. Byla posvěcena dne 11. listopadu 1893.
Hasičská automobilová stříkačka Laurin & Klement byla slav-
nostně uvedena do sboru v roce 1933. V roce 1962 byla sboru 
přidělena motorová stříkačka DS 16. Dalším vozidlem sboru se 
stal vůz Avia 21 Furgon, byl zakoupen v roce 2002. V roce 2008 
byla vybavena jednotka vozidlem Tatra 148 CAS 32, později 
přibylo plovoucí čerpadlo, motorová pila a dýchací technika. 

V malé vesničce Veselíčko nedaleko Žďáru nad Sázavou mají zdejší hasiči ve svých řadách 42 
členů. Vznik sboru se váže k roku 1892, tehdy hraběnka Gallasová zapůjčila obci stříkačku, 
která byla poté využita při několika požárech.

bohatá tombola, každé dítě si od-
neslo pěkný dáreček na památku. 
Jsme pořadateli poutě, zajišťujeme 
téměř všechno počínaje úklidem 
hřiště, přípravou tanečního par-
ketu včetně výzdoby. Jsme rádi, 
že fi nančně pomáhá osadní výbor 
tím, že přispívá na odměnu pro 
muzikanty. V období rozvolnění 
jsme uspořádali několik brigád 
na sběr kamení z polí, v září dět-
ský den. Připravili jsme několik 
stanovišť, kde děti plnily nejrůz-
nější úkoly, například chůze na 
chůdách, střelba ze vzduchovky, 
slalom na koloběžce. Děti měly 
radost z příjezdu koní, na kterých 
se povozily. Velikou oblibu ve 
Veselíčku má Posezení na hřišti, 
koná se každý pátek za jakéhokoliv 
počasí od poloviny května do září. 
Když se sejde zdravé jádro obce, 
tak se besedování běžně protáhne 
do noci,“ upřesnil starosta sboru.

Život jednotky 
Jednotka JPO V neopomněla 

provádět odbornou přípravu spo-
lečně s kolegy Žďár nad Sázavou 
– Zámek. Součástí byl výcvik 
s požárními čerpadly na vodní 
ploše a výcvik s dýchací techni-
kou. Na žádost osadního výboru 
čistili komunikace po letních 
přívalových deštích a odstraňovali 
nánosy bahna. V dalších měsících 
tlakovali kanalizaci a asistovali při 
pálení klestí. „Díky Nadaci ČEZ 
jsme pořídili několik třívrstvých 
zásahových kompletů a zásahovou 
obuv. Před dvěma lety byl rozšířen 
vozový park o dopravní automobil 
Ford Tranzit L1Z, pořízeny byly 
radiostanice, motorová pila a plo-
voucí čerpadlo. Pečujeme o skvost 
v podobě koněspřežné historické 
ruční stříkačky Smekal z roku 
1892. Opatrujeme ji jako oko 
v hlavě. Je plně funkční, zúčast-
ňujeme se s ní některých soutěží, 
představujeme ji na oslavách zalo-
žení sborů v okolí,“ upřesnil velitel 
Tomáš Kaláb.

Podpora města 
Hasiči z Veselíčka si váží sku-

tečnosti, že na Městském úřadě 
ve Žďáru nad Sázavou převzal 
dlouholetý činovník sboru a ve-
litel jednotky Jaroslav Kulhánek 
Medaili za aktivní práci v jednotce 
SDH III. stupně. Stalo se tak za 
účasti starosty Města Žďár nad 
Sázavou Martina Mrkose a ve-
doucího krizového řízení města 
Jaroslava Pospíchala. „Spolupráce 
s vedením města funguje k obou-
stranné spokojenosti. Oceňujeme 
nemalou podporu našeho sboru 
a jednotky. My oplácíme tím, že 
sbor a jednotka jsou připraveny 
kdykoliv pomáhat,“ dodali Petr 
Michal a Tomáš Kaláb.

Věra Nutilová, foto archiv 
SDH Veselíčko
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V dnešním čísle Hasičských novin se za webovou prezentací vypravíme 
do obce Veltruby ležící v okrese Kolín. Veltruby mají přibližně 1 400 
obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 939 ha. V roce 2011 zde 
bylo evidováno 546 adres, a každá z nich může někdy potřebovat pomoc 
místních hasičů… Sbor dobrovolných hasičů ve Veltrubech byl založen 
na popud obecního výboru v roce 1885. Stříkačka a výzbroj byla opatře-
na obcí za podpory banky Slavie. Při svém založení čítal sbor 20 členů 
činných a 9 přispívajících. V roce 1900 tvořili okrsek č. 3 spolu se sbory 
Velký Osek, Ovčáry, Jestřábí Lhota, Ohaře, Sendražice. V roce 1935 se 
ve Veltrubech konal župní sjezd, kde místní sbor předvedl vzorné cvičení 
se sekyrami a žebříky a ženy samaritánské cvičení s předváděním po-
skytování první pomoci. Jednotka SDH Veltruby má v současné době 13 
členů a je zařazena do JPO V. Jednotka je vybavena dvěma zásahovými 
vozidly (VW T4 a Škoda 706 RTHP) s patřičným vybavením pro zdolání 
požárů, čerpání vody atd., které se úspěšně doplňuje za podpory obce 
a krajského úřadu. To všechno se můžete dočíst i na veltrubském hasič-
ském webu, který je jednouchý a plně funkční. Funguje na zabezpečené 
doméně prvního řádu. Líbilo se nám přímé propojení webu se sociální 
sítí Facebook i sekce používané techniky. Ocenili jsme taktéž přehledné 
a aktualizované informace o výjezdech jednotky včetně zakomponování 
historie výjezdů do mapového podkladu. 

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 červenci 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 července 2016, kdy se stal žhářem blesk. Bouřky 
se tehdy přehnaly Olomouckým krajem. Velké škody nezpůsobily, až 
na jednu událost. Pachatelem však nebyl silný nárazový vítr, ale… Na 
operační středisko HZS Olomouckého kraje byl ohlášen požár stromu 
v obci Penčice. Na místo vyjeli profesionální hasiči z Přerova a dobro-
volní hasiči z Penčic, kteří po příjezdu zjistili, že se plameny přenesly 
i na dřevěnou kůlnu o rozměrech asi 2,5 x 5 metrů, která stála v těsné 
blízkosti stromu a u ní měl majitel uskladněno dřevo (prkna a latě). Výše 
škody byla vyčíslena na 25.000 Kč, příčinu požáru potvrdila i odborná 
expertíza – byl to opravdu blesk. 

zdroj foto HZS Olomouckého kraje 

Úvodní strana webu

Stránky Hasičů Veltruby
https://www.hasiciveltruby.cz

VE ZKRATCE
Hasiči jsou jedinou složkou integrovaného záchranného systému, 

která disponuje výškovou technikou. Na stanici v Písku dlouhá léta 
sloužil automobilový žebřík na podvozku Renault s nástavbou Camiva. 
V průběhu letošního roku se podařilo tuto část píseckého vozového parku 
obnovit a píseckým 
hasičům byl předán 
zcela nový žebřík. 
Nový žebřík je posta-
ven na podvozku Ive-
co s žebříkovou sadou 
Magirus. Žebřík má 
i schopnost „krabího 
chodu“, tj. umožňuje 
bokem dojet např. ke 
kraji komunikace.

zdroj foto: HZS 
Jihočeského kraje 

Zimní přípravu v tělocvičně 
Základní školy v Janovicích vy-
užili zejména k trénování uzlové 
a hadicové štafety. „Pro starší 
děti to byla s ohledem na jejich 
zkušenosti „brnkačka“, mladší to 
měly náročnější, uzlování se mu-
sely naučit s nemalým úsilím. Po 
tréninku vždy následovaly míčové 
hry a cvičení na nářadí. To, co se 
naučily, zúročily po čtyřech tré-
nincích v tělocvičně v Raškovicích 
na soutěži Raškovický Rašák,“ 
sdělila vedoucí Zuzana Državová.

Úspěšní v soutěžích 
Na první loňskou soutěž v po-

žárním útoku se se mladí hasiči 
vydali do Nýdku. Poté následovaly 
starty na dvou dalších ve Vy-
šních Lhotách a Morávce. Starší 
žáci skvěle zabodovali zejména 
v Morávce, kde suverénně zvítě-
zili. Mladší se radovali z třetího 
místa. V Mohelnici zazářila mlad-

Dotační program podpořil mladé hasiče

ší i starší družstva, shodně se stala 
vítězi. Okrsková soutěž sv. Flori-
ána v Krásné proběhla za účasti 
velkého počtu družstev, kromě 
starších a mladších žáků závodili 
také dorostenci a nejmladší před-
školáci. Domácí brali v nemalé 
konkurenci čtvrté místo. Poslední 
loňská soutěž proběhla ve zre-
konstruovaném areálu v Nižních 
Lhotách a koncem září se mladí 
hasiči zúčastnili branného závodu 
jednotlivců.

Dotace pomáhají
„Díky dotacím MŠMT a obce 

Krásná bylo možné uskutečnit dvě 
víkendová soustředění. Na jaře 
proběhlo na Zlatníku. V říjnu jsme 
vyrazili na chatu na Hrčavě. Tam 
jsme trénovali disciplíny Závodu 
hasičské všestrannosti. Dětem se 
moc líbil výšlap na Gírovou, ve-
čery patřily společenským hrám, 
pochutnaly si na výborném dortu 

od Marušky Vaškové, která jej 
sice upekla k vlastním narozeni-
nám, ale nakonec rozdělila mezi 
děti. Měli jsme možnost ochutnat 
léčebný pramen u kapličky Pan-
ny Marie a nakonec se patřičně 
vyřádit na bobové dráze v Mos-
tech u Jablunkova,“ připomněla 
vedoucí oddílu a dodala, že pro 
děti jsou pořádány také drakiády, 
karneval a pálení čarodějnic. Díky 
Dotačnímu programu na podporu 
SDH z Moravskoslezského kraje 
mohly být pro mládež zakoupeny 
sportovní přilby a žebříková stěna, 
nástřikové terče pro disciplíny 

CTIF, část dotace byla použita na 
pořízení slavnostního praporu. Jak 
dodala Zuzana Državová, podpory 
si jak mladí hasiči, tak SDH ne-
smírně váží, nové vybavení jim 
citelně pomůže při přípravě na 
soutěže a přispěje k dobrým umís-
těním. „Obecní úřad v Krásné 
nám nesmírně pomáhá a vychází 
všestranně vstříc, přesto, že kromě 
nás tady funguje ještě jeden SDH 
Krásná-Mohelnice,“ upřesnila 
Zuzana Državová.

Věra Nutilová, 
foto archiv SDH

S mladými hasiči pracují v SDH Krásná na okrese Frýdek-Mís-
tek 12 let. V současné době je v oddíle 15 dětí, vedoucími 
jsou Zuzana Državová společně s Žanetou Sýkorovou, Ivetou 
Vaškovou a Bohumírem Teperem. Přestože během loňského 
roku museli vedoucí s dětmi respektovat pandemická opatře-
ní, dokázali v době rozvolnění uspořádat několik zajímavých 
a zábavných akcí.

Lucie Hejzlarová (22)
bydliště: obec Dobré (okres 
Rychnov nad Kněžnou)
mateřský sbor: SDH Trnov 
(okres Rychnov nad Kněžnou)

Jak dlouho jste členkou sboru 
dobrovolných hasičů? 

Od malička. Asi už od plínek. 
Celou dobu se navíc aktivně věnuji 
požárnímu sportu. Bylo to s malou 
přestávkou, když jsem se věnovala 
stolnímu tenisu

Rodinná tradice a inspirace? 
Ano, celá rodina byla u dobrovol-

ných hasičů.

Vy se však potkáváte s hasiččinou 
i ve školních lavicích… 

Studuji Vyšší odbornou školu 
požární ochrany ve Frýdku-Místku. 
Úspěšně jsem ukončila třetí ročník 
a v srpnu mě čeká absolutorium. 
V říjnu se chystám na Vysokou 
školu báňskou do Ostravy.

Chtěla jste vždycky studovat po-
žární ochranu? 

Pravda je, že když jsem nastu-
povala do školy ve Frýdku-Místku, 
tak to pro mě byla sekundární škola. 
Původně jsem chtěla jít studovat 
psychologii. Pak jsem ale po prvním 
ročníku zjistila, že mě frýdecko-
-místecká škola neuvěřitelně chyt-
la. Říkala jsem si, že bych mohla 
spojit později profesi psycholožky 
a působení u hasičů. Bohužel, ani 

Rozhovor: Hasiči jsou pro mě rodina

na podruhé přijetí ke studiu psycho-
logie nevyšlo. 

Jak se cítí dívka, žena v hasičském 
světě, kde je převaha mužů? 

Pokud bych rozdělila moje vní-
mání hasičského světa, tak by to 
byly dva pohledy. První se týká 
požárního sportu. Tam bych vůbec 
neviděla nějaké dělení na to, jestli 
jste kluk nebo holka, žena nebo 
muž. Co se týká činnosti SDH, tak 
si myslím, že například ženy mají 
možná větší předpoklady pro tuto 
činnost než muži. Jde například 
o výchovu mládeže apod. Zároveň 
však uznávám a respektuji, že 
profesionální hasičina v HZS či 
působení v jednotce obce je zejména 
mužská doména. Netroufl a bych si 
jít do ostrého, nebezpečného zása-
hu. Pokud se opravdu dostanu po 
studiu k hasičům, jsem už smířená 
s tím, že moje profesní působení se 
bude odbývat většinou v kanceláři. 
Myslím, že je to zdravá a rozumná 
refl exe toho, co jako žena zvládnu, 
třeba i po fyzické stránce. 

Máte nějaké hasičské vzory, auto-
rity ve vašem okolí? 

Vzorem v rodině je pro mě moje 
sestra. Hodně mě podporuje i táta. 

Často spolu diskutujeme. Otec je 
členem obecního zastupitelstva, 
takže debatujeme o tom, co by 
mělo být uděláno v obci v rámci 
požární ochrany. Když jsem ve 
škole psala absolventskou práci, 
zvolila jsem si téma Zabezpečení 
obcí ORP Dobruška na úseku 
požární ochrany a civilní ochrany. 
A to bylo také téma na diskuzi 

Jak se žije ženám, dívkám v rámci sborů dobrovolných 
hasičů? Mají plány, které by jejich koníček spojily s bu-
doucím profesním působením u hasičů? Jaké mají názory 
na mužský svět kolem? Odpovědi Hasičské noviny hledaly 
v následujícím rozhovoru: 

s taťkou. Jako autority vnímám 
i trenéry hasičského sportu, se 
kterými se potkávám.

Až se budete rozhodovat pro 
založení rodiny, do jaké míry 
to bude ovlivněno „hasičským 
světem“? 

Moje vize o partnerovi jsou, 
že musí být jedině hasič! (smích)

Jak moc jsou hasiči aktuální 
součástí vašeho života? 

Pro mě jsou teď hasiči rodina. 
Možné je to takové klišé, ale pro 
mě to platí. Hasiči mi vždycky po-
mohli. V nějaké složité situaci mi 
vždycky vyčistil hlavu například 
i trénink hasičského sportu. 

Máte nějaké motto z hasičiny, 
které se vám vrylo do paměti? 

Je to právě ono již zmíněné: 
Hasiči jsou rodina. 

Jaké máte plány na letošní léto? 
Budu objíždět závody Výcho-

dočeské hasičské ligy. Chodit do 
práce. V srpnu mě čekají závěreč-
né zkoušky ve škole. 

Ať Vám všechny plány vyjdou! 
Za rozhovor děkuje Mirek Brát 

(foto autor a archiv LH) 

Lucie Hejzlarová jako členka týmu požárního sportu. 

Od hasičského sportu to už není daleko k případnému skutečnému zásahu. 
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Jako jsou mezi lidmi rozšířené 
nadávky, stejně často jsou používá-
ny „přezdívky“. Zatímco nadávka 
„ty vole, ty krávo, hňupe, blbče“ 
jsou mezi námi doslova po staletí, 
na „tuneláře a zlatokopy“ si teprve 
zvykáme. Mají svůj vlastní význam 
a staly se jen konverzační vsuvkou. 
„Přezdívky“ nevzniknou nikdy jen 
tak pro nic za nic, jak u věcí, tak 
u měst i lidí, hasiče nevyjímaje. 
Vycházejí vždy z nějaké zajímavé 
vlastnosti, velmi často jsou plně 
spjaty s minulostí, která už dávno 
neplatí, léty se však plně vžily 
a vyvíjely. Abychom je správně 
pochopili, musíme znát celý jejich 
příběh. V mnoha případech může jít 
jen o pouhé zkracování slov. O tom, 
jak kreativní a kouzelný jazyk je 
čeština, nesvědčí jen díla našich 
spisovatelů, dramatiků a básníků, 
ale také jazykový um našich hasičů, 
jak dokáží pojmenovat a popisovat 
věci kolem sebe.
Hasičárna, hasička: hasičská 
zbrojnice

V pořadí 2. ročník soutěže v dis-
ciplínách TFA dobrovolných ha-
sičů a zároveň 1. ročník soutěže 
O pohár starosty Krajského sdru-
žení SH ČMS Jihočeského kraje 
v disciplínách TFA proběhnou ve 
Frymburku 14. srpna roku 2021.

Třetí ročník „TFA Prajzská 
Liga“ byl zahájen 17. července 
závody TFA Šilheřovice. V plánu 
jsou ještě dva závody: 21. 8. 2021 
TFA Bobrovníky a 4. 9. 2021 TFA 
Hať. V rámci TFA Bohuslavice 
(11.9.2021) proběhne finále ligy 
a vyhodnocení nejlepších závod-
níků.

Hasiči ze stanice BVV v červenci 
likvidovali pomocí vodního a vyso-
kotlakého proudu požár dodávky 
v Brně v ulici Poříčí. Plameny 
dodávku zcela zničily a způsobily 
škodu ve výši 300 tisíc korun. Při 
požáru se nikdo nezranil. Příčina 
vzniku požáru je technická závada 
na vozidle. 

Petr Příkaský, HZS JmK

Profíci: profesionální hasiči, pří-
slušníci HZS ČR
Dobráci: dobrovolní hasiči 
Mokrý hasič: členové JSDHO 
(výjezdová jednotka)
Suchý hasič: členové SDH (kultur-
ní a společenská činnost)
Kultura hašení: zamezení škodám 
od samotného hašení požáru
Vodník: PHP vodní
Pěnák: PHP pěnový
Pigina: PHP práškový – typ PG 6Hi
Sněhák: PHP CO

2

Tetrák: PHP halonový
Koněspřežka, koňka: ruční hasič-
ská stříkačka na koňskou přípřež
Pragovka: vozidlo AS 16 PRAGA 
BN, DA PRAGA RN
Kačenka, kačena, káča: CAS 8 
T805, DVS 8 T805, DA T805, hou-
pavá jízda v terénu
Vétřieska, Véeska: CAS 8 PRAGA 
V3S, CAS 16 PRAGA V3S, DA 
PRAGA V3S

připravil Karel Potužník, 
SDH Děčín III Staré Město

Seminář prevence Moravskoslezského kraje 
Krajský seminář preventistů se 

konal ve dnech 25.–27. června 2021 
v ÚHŠ Jánské Koupele. 

Zúčastnilo se jej 34 preventistů 
z šesti okresů MSK (Ostrava – 3, 
Karviná – 5, Opava – 9, Frýdek Mís-
tek – 3, Nový Jičín – 3, Bruntál – 5, 
KOR prevence – 6), z toho 3 ženy.

Lektory semináře byli příslušníci 
HZS MSK územní odbor Opava 
(major. Ing. Jiří Kachel, nprap. Pavel 
Havrlant, nprap. Bc. Jiří Drápal) 
a vedoucí krajské odborné rady 
prevence Milan Strnadel. 

Den první
První den semináře byl „v režii“ 

vedoucího KOR prevence, který 
účastníky přivítal a seznámil s pro-
gramem a dalšími organizačními 
záležitostmi. Nechyběly informace 
z činnosti KOR a ÚOR prevence 
a také informace o průběhu a kraj-
ském vyhodnocení soutěže Požární 
ochrana očima dětí a mládeže 2021. 
Účastníci se seznámili i s výsledky 
republikového kola POODM, ve 
kterém MSK získal dvě první místa, 
dvě druhá místa a dvě třetí místa. 
Poté následovaly zkoušky k získání 
odznaku odbornosti PREVENTI-
STA III. a II. stupně, ke kterým se 
přihlásilo 11 zájemců (4 na OO III. 
st. a 7 na OO II. st.). Všichni zkouš-
ky úspěšně zvládli.

Program  
videoreportáží

Večerní program byl věnován 
promítání tří videoreportáží z ne-
obvyklých akcí OSH Opava. 

První reportáž byla věnová-
na akci “ADAM hasičem“, kte-
rou pro děti a mládež ze spolku 
ADAM v Havířově a DDŠ Těrlic-
ko připravilo OSH Opava v ÚHŠ 
Jánské Koupele. Akce se zúčast-
nilo cca 30 dětí (převážně autisté 
a mládež s ADHD). Průvodní 
slovo měl člen OR mládeže OSH 
Opava a autor programu Martin 
Křesťan, který se této činnosti 
věnuje již 7 let. Dle dostupných 
informací jde o jedinou akci tohoto 
druhu v republice. Druhá reportáž 
byla o vzniku družstva mužů, 
kteří se začali v pokročilém věku 
věnovat soutěži CTIF. Slovem 
doplňoval Svatoboj Reder, vedoucí 
OR prevence OSH Opava, který 
se zasloužil o vznik soutěžního 
družstva. Třetí reportáž přibližo-

vala průběh 1. ročníku netradiční 
soutěže MH, kterou organizuje 
SDH Dolní Životice. Soutěž se 
stala mezi MH velmi populární 
a zúčastňují se jí soutěžící (vč. 
dorostenců) nejen z naší republiky 
ale i z Polska. (Čtenářům Hasič-
ských novin informaci přiblížil 
již před časem článek „Teorie 
v praxi“, který se věnoval právě 
této netradiční a zajímavé soutěži.) 

Pokračování semináře
Odborné přednášky probíhaly 

v 2. a 3. dnu semináře. V průběhu 
těchto přednášek se účastníci 
seznámili se statistikou událostí 
v r. 2020, s činností hasičů v ob-
dobí covidové pandemie (výpo-
moc při rozvážení roušek, vakcín 

a covidových testů, dezinfekce 
a dezinfekčních pomůcek, vč. 
dezinfekčního přístroje na likvi-
daci bakterií a virů). Připome-
nuli si zákon o požární ochraně 
a zvýšenou pozornost věnovali § 
29 – Povinnosti obcí a obecních 
úřadů na úseku PO. Důležité 
bylo i seznámení s předpisem pro 
zabezpečení PO při hromadných 
akcích (Nařízení MSK č. 4/2016). 
Bylo př ipomenuto, kdo může 
provádět požární hlídku, kdo ji 
má právo proškolovat a jaké má 
hlídka povinnosti. V souvislosti 
s touto problematikou byl probrán 
evakuační řád a jeho grafické 
znázornění v budovách. Večerní 
program byl věnován informacím 
o závažných požárech na území 
MSK. Třetí den semináře měl na 

programu informace o zásadách 
bezpečnosti a struktuře velení na 
místě zásahu a také upozornění na 
typy nebezpečí, se kterými se na 
místě zásahu mohou setkat. 

Epilog
K daným tématům se rozvinula 

obsáhlá diskuze, která probíhala 
průběžně. V rámci diskuze byl 
podán návrh na zorganizování 
sbírky pro občany jižní Moravy 
v předchozích dnech postižené 
přírodní katastrofou. Sbírka vy-
nesla částku 8 700 Kč a bude jako 
dar zaslána na účet obce Hrušky. 
Dodatečně bude na obecní úřad 
zaslán průvodní dopis, ve kterém 
bude uveden účel sbírky a dárce. 
Za realizaci semináře ( jehož 

termín konání byl z důvodů covi-
dových opatření 3× změněn) patří 
poděkování KORP (zvláště jejímu 
vedoucímu Milanu Strnadelovi), 
která seminář organizačně připra-
vila, Krajskému sdružení hasičů 
MSK, které seminář finančně za-
jistilo, a ÚHŠ Jánské Koupele za 
poskytnutí „přístřeší“. Zvláštní 
poděkování náleží všem zaměst-
nancům školy (a kuchyňskému 
personálu zvlášť) za obětavou 
práci a péči o účastníky semináře, 
a také lektorům z řad příslušníků 
HZS ú.o. Opava za srozumitelný 
výklad daných témat.  
  

text a foto Jan Dumbrovský, 
zpracováno s využitím zprávy 

hodnotící komise 

Slang a přezdívky u hasičů 

Usnesení VI. sjezdu SH ČMS, 
konaného dne 9. července 2021 v Brně

TERMÍN: říjen 2021 

2) výkonnému výboru SH ČMS
a) projednat průběh VI. sjezdu 

SH ČMS, vyhodnotit diskusi 
a o řešení přednesených připo-
mínek informovat shromáždění 
starostů OSH

b) připravit pro jednání shromáž-
dění starostů OSH dokument 
„Program činnosti SH ČMS do 
roku 2025“

TERMÍN: září 2021
3) sborům dobrovolných hasičů, 
okrskům, OSH a KSH
a) rozpracovat do svých podmínek 

„Program činnosti SH ČMS do 
roku 2025“

TERMÍN: prosinec 2021 
až březen 2022
4) delegátům VI. sjezdu SH ČMS
a) informovat ve svých KSH, 

OSH, okrscích a sborech dob-
rovolných hasičů o sjezdovém 
jednání. Vysvětlovat přijaté cíle 
a úkoly a napomáhat funkcioná-
řům celé organizační výstavby 
sdružení v jejich realizaci.

 

b) být příkladem ostatním členům 
sdružení v konkrétní realizaci 
cílů VI. sjezdu SH ČMS

Finský výrobce suchých obleků UR-

SUIT reprezentuje absolutní světovou 
špičku v produkci suchých obleků pro 
profesionální a komerční použití již od 
roku 1964. Obleky této značky můžete 
vidět po celém světe na příslušnících 
hasičů, policie, vojáků včetně speci-
álních složek, vodních záchranných 
služeb a pobřežní stráže. Díky své 
kvalitě, funkčnosti a intenzivnímu 
vývoji produktů napříč společností se 
řadí mezi vedoucí světové producenty 
produktů pro suché potápění i v ko-

merčním sektoru. 

Oblek AWS RED Water Sports 
Suit byl navržen pro aktivity, které 
se odehrávají převážně nad vodou, 
ale předpokládá se, že uživatel bude 
schopen zásahu ve vodě, aniž by 
se mu do obleku dostala voda a byl 
tak narušen jeho tepelný komfort. 
Díky svému střihu a jednoduchému 
provedení se výborně hodí pro čin-

nosti prováděné v sedě. Lze v něm 
dlouhou dobu pádlovat, plavit se 
na člunu či držet hlídku. Toho bylo 
docíleno speciálním střihem a kom-

URSUIT AWS – všestranný pomocník 
pro práci na vodě

binací panelů zádové a přední části. 
Při jeho vývoji byl kladen hlavní důraz 
na pohodlí uživatele a jeho dlouhodobé 
udržení se v suchu, za předpokladu, že 
bude uživatel zároveň v pohybu a bude 
muset čelit různým povětrnostním 
vlivům.

Oblek je vyroben z velice kvalitního 
třívrstvého materiálu 4-Tex, který se 
vyznačuje svou prodyšností a zároveň 
odolností proti opotřebení. Výrobce na-

bízí i materiál Gore-Tex, který je svými 
vlastnostmi téměř shodný stejně jako 
materiál 4-Tex. Oba materiály- Gore-

-Tex i 4-Tex, jsou prodyšné a zároveň 
vysoce voděodolné. Vícevrstvé lamino 
se vyznačuje schopností propustit vod-

ní výpary od těla směrem ven, odvádět 
pot a tím udržovat uživatele v suchu 
i při aktivní fyzické námaze.

 

2 roky vývoje s profesionály HZS ČR 
přinesly jedinečný oblek pro rychlý zá-

sah i celodenní akce. Oblek se skvěle 
uplatil při povodních a je používán 
jednotkami IZS- HZS, PČR, VZS. Jistě 
jej ocení i jednotky sborů dobrovolných 
hasičů. 

Výbava na přání:

URSUIT AWS lze modifikovat zcela 
na přání uživatele. Nabízíme volbu 
z široké nabídky typů kukel, zápěstních 
a krčních manžet, různých provedení 
zipů, kapes o různých velikostech 
a umístění, jakož i způsobu zakončení 
obleku jak ponožkami tak různými typy 
bot. Naši uživatelé požadují doplnění 
obleku různými reflexními páskami 
a prvky, ze kterých je možné vytvo-

řit přes celá záda signální pruhy či 
název organizace, jméno konkrétní 
jednotky. Oblíbená je integrovaná 
suchá kapsa na mobil na levé paži. 
Stejně tak si uživatelé vybírají z velké 
řady možnosti zakončení obleků: 
Jedná se o různé varianty bot, kukel 
a manžet.

Tento článek poskytla společnost 
FINN SUB s.r.o., dovozce a prodejce 
suchých obleků URSUIT pro ČR, která 
zajišťuje i servis těchto produktů. 

(PR)

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska

(dokončení ze strany1)

Závod v disciplínách 
TFA ve Frymburku

TFA Prajzská Liga 2021Oheň zničil dodávku v Brně
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Dobrými pomocníky hasičů jsou i spe-
cializovaná svítidla nazývaná rovněž 
osvětlovací balóny či balónová světla. 
Nacházejí uplatnění i při stavbách re-
alizovaných v noci nebo ve fi lmovém 
průmyslu. Jedná se o výkonné světelné 
zdroje obklopené textilním balónem, 
který slouží jako difuzor pro změkčení 
a rozptýlení světla. Troufnete si určit 
evropskou zemi, kde bylo balónové 
světlo v roce 1924 patentováno? Pokud 
ne, zkuste vyluštit naši dnešní křížovku. 

ZAUJALO NÁS...

1. Dekontaminace techniky se 
provádí při naměření:

a) nad 10 Bq/cm2

b) nad 5 Bq/cm2

c) nad 3 Bq/cm2

2. Při použití jednorázového 
protichemického oděvu 
s respirátorem se provádí 
dekontaminace oděvu:

a) pouze mokrým způsobem
b) zpravidla suchým způsobem
c) dezaktivací celého těla
3. Dezaktivační směsi obsahují 

vždy:

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

Otestujte si své hasičské znalosti

a) 90 litrů vody
b) 0,5 kg saponátu
c) 0,5 % smáčivé látky
4. Podezření na vnitřní kontami-

naci osob vzniká:
a) pokud ani při opakované povr-

chové dekontaminaci nedojde 
k poklesu pod hodnotu 10 Bq/
cm2

b) pokud ani při opakované povr-
chové dekontaminaci nedojde 
k poklesu pod hodnotu 5 Bq/
cm2

c) pokud ani při opakované povr-

chové dekontaminaci nedojde 
k poklesu pod hodnotu 3 Bq/
cm2

5. Dekontaminační pracoviště 
s dozimetrickou kontrolou se 
zpravidla umisťuje:

a) na hranici nebezpečné a bez-
pečnostní zóny

b) na hranici vnější a nebezpečné 
zóny

c) v prostoru s dávkovým pří-
konem menším než 1 μGy/h 
a plošnou aktivitou menší než 
3 Bq/cm2

správné odpovědi: 1b, 2a, 3a, 4a, 5a
Dekontaminace radioaktivních látek

Evakuace dětských táborů
Silné bouřky udeřily v červenci i na Východní Čechy. Ve dvou případech 
poničila bouře dětské tábory a jejich okolí natolik, že organizátoři požá-
dali o pomoc s evakuací dětí. Hasiči zasahovali nejprve v areálu dětského 
tábora u obce Liberk, části Prorubky na Rychnovsku a dále u Vernéřovic 
na Náchodsku. V obou případech sváželi děti ze zasažených oblastí 
převážně dobrovolní hasiči pomocí dopravních automobilů. Nikdo z dětí 
nebyl zraněn. Do kulturního domu v obci Lukavice bylo evakuováno 
43 lidí. Na místě zasahovala profesionální jednotka z Rychnova nad 
Kněžnou a JSDH Lukavice, Orlické Záhoří. Plných pět jednotek hasičů 
se pak podílelo také na evakuaci tábora u Vernéřovic. Nejprve bylo 
nutné odklidit popadané stromy z příjezdové cesty k táboru. Dobrovolní 
hasiči sváželi účastníky tábora do Vernéřovic dopravními automobily, 
dále pokračovali pomocí evakuačního autobusu z centrální stanice 
Hradec Králové do provizorního zázemí, které vzniklo na základní 
škole v Meziměstí. Z tábora bylo evakuováno 57 dětí a 30 dospělých. 
Zasahovali zde profesionální hasiči ze stanic Broumov a Hradec Králové 
a dobrovolní hasiči z jednotek Teplice nad Metují a Meziměstí.

dle zprávy Mgr. Martiny Götzové, 
tiskové mluvčí HZS KHK, foto mf

Balónová světla 

Velkomeziříčští hasiči slavili
První sbor s českým velením 

na Moravě založil roku 1871 Ti-
tus Krška ve Velkém Meziříčí. 8. 
června 1871 svolal poradu příz-
nivců hasičské myšlenky. Závěrem 
tohoto shromáždění bylo pověření 
Tita Kršky vypracováním stanov 
a založení dobrovolného hasičského 
sboru. 19. června 1871 vypracované 
a podepsané stanovy 14 občany za-
sílá na c. k. zemské místodržitelství 
do Brna. Žádost byla 21. července 
1871 kladně vyřízena. Tento den 
lze nazvat dnem založení „Dobro-
volné jednoty hasičské ve Velkém 
Meziříčí“. Na první valné schůzi 27. 
srpna 1871 byl zvolen první výbor 
ve složení starosta Eduard Krška, 
náměstek František Formánek, 
hospodář Jan Hedvábný, pokladník 
Ambrož Kunka, náčelník Titus 
Krška, vůdce lezců Jan Čermák, 
vůdce stříkačů Emanuel Nestrašil, 
vůdce vodařů Václav Holík. Pro 
připomínku významného jubilea 
v historii sboru byla připravena 
řada akcí, z nich se mnohé díky 
pandemii covid-19 nemohy odehrát. 
Rozvolnění umožnilo uspořádat 
hlavní oslavy. V sobotu 12. června 
2021 proběhla v kině Jupiter clubu 
slavnostní vernisáž výstavy o his-

torii a současnosti sboru. V úvodu 
všechny přítomné přivítal Antonín 
Teplý, především starostu SH ČMS 
Jana Slámečku, místostarostu města 
Velké Meziříčí Františka Smažila, 
radní a zastupitele města, z Alarm 
revue Dr. Iva Havlíka, členy výboru 
SDH. Starosta SDH Stanislav Kra-
tochvíl ve svém projevu připomněl 
historii sboru. Hasičům za obětavou 
práci poděkovat František Smažil 
a na závěr promluvil Jan Slámečka. 
Na plátně kina byl promítán do-
kument o 110. výročí SDH z roku 
1981. V předsálí byla nainstalovaná 
samotná výstava, kde pro návštěvní-
ky byly připraveny historické doku-
menty, technika, výzbroj, uniformy, 
zásahová technika, fotografie ze 
zásahů, tablo současných členů SDH 
a poháry ze sportovních soutěží. 
Hlavním dnem oslav byla sobota 19. 
června. Od dopoledních hodin byla 
na náměstí vystavená historická i ta 
nejmodernější hasičská technika. 
K dobré náladě hrál dechový or-
chestr ZUŠ. Odpoledne za horkého 
letního počasí začaly dynamické 
ukázky práce složek IZS. V úvodu 
četné diváky pozdravil starosta 
OSH Žďár nad Sázavou Luboš 
Zeman. První ukázka služební ky-

nologie příslušníků Celní správy, 
kteří za pomocí svých zvířecích po-
mocníků detekovali drogy a tabák 
v zavazadlech a vozidlech. Další 
ukázkou na pořadí byl společný 
zásah při simulované dopravní 
nehodě. Ukázku zásahu historickou 
koněspřežnou stříkačkou předvedli 
členové SDH Lavičky. Následně se 
představila speciální CZS 40 Titan 
Záchranného útvaru HZS ČR, rota 
Jihlava. Diváci mohli obdivovat 
práci hasičů-lezců z CPS Žďár nad 
Sázavou při záchraně osoby z věže 
kostela, ukázku hašení hořícího 
oleje, hasičská mládež předvedla 
ukázku požárního sportu a hašení 
s pomocí historických stříkaček. 
Děti si mohly vyzkoušet hašení 
pomocí práškového RHP. HZS 
Kraje Vysočina PS Velké Meziříčí 
provedla zásah u simulovaného 
úniku nebezpečné látky s využitím 
protichemických obleků. Na závěr 
se představila JSDH Velké Meziříčí 
při požáru makety domečku a zá-
chraně fi gurantů. O týden později 
proběhla slavnostní schůze s oce-
něním zasloužilých členů. V úvodu 
položili věnec na hrob zakladatele 
Tita Kršky. 

David Dvořáček, foto autor

Vůně pivního moku se v červen-
ci nesla nad ulicí Brněnská ve Sta-
rém Městě na Uherskohradišťsku. 
Hasiči zde byli požádáni o pomoc 
s úklidem pivních sklenic a přepra-
vek, které se z kamionu vysypaly 
na silnici a pokryly tak na několika 
desítkách metrech tři jízdní pruhy. 
Na místě se postupně sjeli profesi-
onální hasiči ze stanice Uherské 
Hradiště společně s dobrovolnými 
jednotkami z Buchlovic a Starého 
Města. Pivní bedny naskládali na 
krajnici, kam poté také nametli 
rozbité sklo. Velitel zásahu si na 
pomoc s úklidem povolal zametací 
vůz ze správy a údržby silnic, který 
povrch komunikace na závěr umyl 
a znovu zametl. Po hodině práce 
byla vozovka opět čistá a připra-
vena k provozu.

dle zprávy 
por. Mgr. Lucie Javoříkové, 

tiskové mluvčí 
HZS Zlínského kraje

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska

Končí přihlašování do Ankety dobrovolní hasiči roku 2021
z období 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021. 
Každá tato činnost si jistě zaslouží 
nejen ocenění, ale také prezentaci 
před širokou veřejností a odměnu 
v podobě fi nančních i věcných cen, 
které fi nalistům poskytují Partneři 
Ankety.

Dne 25. července končí přihla-
šování do letošního ročníku Anke-
ty dobrovolní hasiči roku. Z každé 
oblasti a v každé kategorii do fi ná-
le postoupí 5 přihlášených. Zásahy 
jednotek a dobrovolné kulturní, 
společenské, ale také sociální i po-
mocné aktivity sborů musely být 

Pivní sklenice 
zastavily dopravu



Dnes se za hasičskou muzejní 
expozicí vypravíme do Vysokého 
Mýta, konkrétně pak do tamního 
Regionálního muzea. K vidění je 
zde expozice historie významné 
hasičské firmy V. Ig. Stratílek 
a jejich pokračovatelů. Návštěv-
níkům nabízí velké množství 
továrních fotografi í či dokumentů 
a samozřejmě originálních výrob-
ků. Naznačuje technický vývoj 
a také ukazuje, že i tato technika 
má své designové řešení, které se 
vyvíjelo a odráželo dobové tren-
dy. Návštěvník si jistě povšimne 
zajímavých změn hasičských 
karosérií. Dodejme, že současné 
Regionální muzeum ve Vysokém 
Mýtě je institucí s víceoborovou 
působností. Jeho zájem se kromě 
jiného orientuje i na prostředí raně 

 „Fire Dragon 9000“ v majetku 
společnosti Dräger Safety, s. r. o., 
opět zavítal do České Republiky. 
První zastávka proběhla 9. 7. 2021 

Mistrovství České republiky 
dorostu v požárním sportu se po 
nucené pauze vrátilo na atletický 
stadion, tentokrát do Zábřehu na 
Moravě. Mistrovství s ohledem 
na hygienická opatření bylo roz-
děleno na soutěžní dny pro doros-
tenky, dorostence a jednotlivce. 
Jak dopadly dorostenky? Samotné 
závody odstartovaly štafetami 
na 4× 100 metrů s překážkami. 
Závodnice musely překonat okno, 
atletickou překážku, napojit hadi-
cové vedení a v posledním úseku 
přenést hasicí přístroj. Vítězkami 
štafet se staly dorostenky z SDH 
Úněšov (Plzeňský kraj), s časem 
61,51 s. Závody pokračovaly bě-
hem na 100 m s překážkami, ve 
kterém se sčítaly časy pěti nej-
lepších závodnic. V této disciplíně 
se opět nejvíce dařilo družstvu 
z SDH Úněšov. Součástí závodů 
byl i písemný test hasičských 
a záchranářských vědomostí, 
který ovšem nedopadl úplně nej-
lépe pro řadu týmů. O konečném 
vítězi musela rozhodnout poslední 
disciplína – požární útok. V tomto 
závodě všechny překvapily závod-
nice z SDH Bludov, které vybojo-
valy první místo s časem 27,73 s. 

Pozvánka do hasičské expozice 
ve Vysokém Mýtě 

průmyslového období regionu, 
především na fenomenální karo-
sářskou dílnu Josefa Sodomky. 
Počátky muzea ve Vysokém Mýtě 
sahají do 19. století a jsou spojeny 

ve Vysokém Mýtě v prostorách 
areálu HZS Vysoké Mýto, kde se 
ve spolupráci s Asociací velitelů 
jednotek dobrovolných hasičů 

Reprezentantky se po skončení 
této disciplíny mohly začít radovat 
i z toho, že jim tento úspěch zajistil 
i celkové prvenství. V konečném 
součtu je na druhém místě doplni-
ly dorostenky z SDH Tuhaň (Stře-
dočeský kraj), na třetím místě se 
umístily závodnice z SDH Úněšov. 
„Rozhodně se nám nejvíce povedl 

Přestavba skříně Ps 12 na podvozek veZekO

Cena podvozku pod PPS 30 129,- kč bez DPH / 36 456,- kč vč. DPH

    Výškově stavitelná oj - příplatek 14 718,- kč bez DPH/ 17 809,- 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 

s osobností Karlouše Richtera, 
vzdělaného mlynáře ze Sárovce, 
radního a kronikáře Vysokého 
Mýta. 

foto: muzeum-myto.cz

konal výcvik vybraných jednotek 
ze všech koutů České republiky. 
Jedná se o mobilní ohňový trena-
žer postavený v návěsu kamionu, 
kde za pomoci spalování propa-
nu dochází k simulaci zahoření 
vnitřních prostor trenažeru, které 
jsou úmyslně koncipovány jako 
obývací pokoj, sklepní kóje, nebo 
například schodiště. Když se přidá 
vyvíječ kouře, tma, vodní pára 
a další stresové faktory, vznikne 
ideální prostředí na výcvik zásahu 
ve vnitřních prostorách. 

dle zprávy Tadeáše Hlinky 
a Matěje Zruckého, 

Asociace velitelů JSDH 
(z portálu pozary.cz) 

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.

Kupte 5 ks hadic Fire gold s hliníkovými spojkami 
délky 20 m a dostanete od nás 1 ks této hadice navíc.

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

Hadice Fire gold je určená především pro hasiče. Díky své 
výrazné barvě je dobře viditelná za zhoršených světelných
podmínek.
Hadice je certifikovaná dle ČSN 80 8711.

+
AKČNÍ NABÍDKA 5+1

Nabídka platí od 1. 7. 2021 do vyprodání zásob.

Hadice C52     10 250 Kč bez DPH
Hadice B75     15 340 Kč bez DPH

O vítězkách rozhodly požární útoky

požární útok, u zbylých disciplín 
jsme byly velmi spokojeny s časy. 
Běžely jsme naplno, jak to jen šlo. 
Jsme poměrně mladé dorostenky, 
takový úspěch jsme nečekaly, 
o to je vítězství cennější“, shodují 
se Natálie Kulhajová a Markéta 
Hrabkovská, obě z týmu SDH 
Bludov.

Výcvik jednotek v trenažeru Fire Dragon 9000


