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Požár divadla La Fenice v Benátkách

V letním období neohrožuje hasiče jen žár sálající z ohně, ale i panující venkovní teploty. Riziko přehřátí lidského organizmu je zde velmi vysoké. foto mf
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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
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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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Prezident 
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byl úspěšný, už se pracuje na dalším 

Hasiči se v minulém roce zapojili do sbírky na pomoc popáleným lidem, kterou koncem roku 
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227 160 korun, z čehož 15 330 Kč 
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Požáry motorových vozidel jsou charakteristické rychlým postupem a vysokou teplotou. Kolem hořícího auta je během 
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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... 
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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)

Paní starostko, jaká témata 
pro Vás budou, ve Vašem funkč-
ním období  starostky SH ČMS, 
prioritami? 

Rozhodně nemohu říci, že mám 
konkrétní jednu či dvě priority. 
Činnost SH ČMS je velmi široká, 
podle stanov máme čtyři hlavní cíle 
činnosti a mou snahou bude rozvíjet 
všechny kompaktně a v plném roz-
sahu moderního spolkového života. 

Určitě však nelze popřít, že 
některé oblasti mají dlouhodobě 
nastavený strategický systém prá-
ce, jinak řečeno vypracovanou 
koncepci, kam má konkrétní úsek 
v daném období směřovat, jaké jsou 

Podpora 
nadace

Jednotka ze Ždírce nad Doubra-
vou je zařazena do kategorie JPO II 
s výjezdem do 5 minut. Prostřed-
nictvím KOPIS Kraje Vysočina 
je stále častěji vysílaná na žádost 
zdravotnické záchranné služby 
k osobám se zástavou životních 
funkcí s přístrojem AED v systé-
mu fi rst responder. Jednotka je na 
místě téměř vždy jako první složka 
IZS; nejbližší posádky RZP a HZS 
jsou vzdáleny 12 kilometrů. Lékař 
dojíždí ze vzdálenosti 22 kilometrů. 
Ambuvak poskytne efektivnější po-
moc při resuscitaci. Nehodová clona 
poskytne soukromí zraněným. 
Jednotka je povolávána i k zásahům 
typu zavalení, zasypání. V dislokaci 
jednotky je velké množství průmy-
slových podniků, kde hrozí riziko 
podobných úrazů, proto se hasiči 
dovybavili ještě o zvedací vaky 
s příslušenstvím. 

Všem, kteří se na pořízení vy-
bavení podíleli – zejména Nadaci 
ČEZ – patří velké poděkování. 

Erik Urban, 
JSDH Ždírec nad Doubravou 
(ze zdroje portalu pozary.cz)

hlavní měřitelné cíle a jaká opatře-
ní je nutné nastavit, aby cíle byly 
splněny. Mám na mysli třeba úsek 
mládeže, kde se Strategii mládež 
2030+ podařilo vypracovat ještě 
v předsjezdovém období, v přímé 
souvislosti s podáním žádosti o pro-
dloužení titulu Organizace uznaná 
pro práci s dětmi a mládeží MŠMT. 
Toto bezesporu výhoda je. 

Mít konkrétní cíle a umět defi -
novat jaké kroky povedou k jejich 
naplnění, je z mého pohledu 
důležité pro všechny oblasti naší 
činnosti a zejména pro SH ČMS 
jako celek včetně ekonomické 
sféry. Tímto směrem určitě chci 

vyvinout patřičnou iniciativu.
O to více, že se nám v předcho-

zím období nepodařilo sestavit 
koncepční cíle např. v oblasti pre-
vence nebo sportu. Z části jsme se 
posunuli na úseku represe a ochrany 
obyvatelstva, ovšem i tady se uka-
zují nové trendy, je třeba dopracovat 
a rozvinout základní myšlenky např. 
co se týče skupin dobrovolníků 
ochrany obyvatelstva SDH nebo 
obecného systému dobrovolnictví 
pro členy SH ČMS či zakotvení 
moderních vzdělávacích forem 
a metod do přípravy našich členů 
pro členství v JSDHO včetně spo-
lupráce s fi rmami na výukových 
projektech.

Stěžejním tématem nejen pro mě, 
ale věřím, že pro nás všechny ve 
Vedení či Výkonném výboru, musí 
být stanovy. Osobně se přikláním 
k tzv. „čistému listu papíru“ s cílem 
přehledného a stručného doku-
mentu, který bude jasně defi novat 
strukturu našeho spolku a základní 
procesy na všech úrovních od hlav-
ního spolku po pobočné. Můj názor 
je, že vše ostatní můžeme zakotvit 
v dalších vnitřních předpisech SH 
a není třeba mít stanovy o 100 a více 
článcích. Je jisté, že bude nezbytná 
odborná spolupráce v oblasti právní 
i legislativní, a že tento úkol není 
a nebude jednoduchý. Přesto zůstá-
vám optimistou.     

Jakým způsobem budete chtít 
prezentovat činnost SH ČMS vůči 
široké (nehasičské) veřejnosti?

V oblasti public relations obecně 
nás čeká velký kus práce. Z mého 
pohledu se v posledních letech pre-
sentace činnosti SH ČMS zlepšila. 
Díky novým technologiím máme 
možnosti k rychlejšímu přenosu 
informací, jak v rámci vnitřní linie 
sdružení, tak směrem k široké veřej-
nosti. Začali jsme k presentaci naší 
práce využívat dostupné sociální 
sítě, některé odborné rady aktivně 
komunikují v online skupinách. 
Naše práce má tak efektivnější 
charakter, můžeme rychleji reagovat 
na podněty a výzvy. Toto rozhodně 
budu podporovat ve všech oblas-
tech činnosti a ve všech odborných 
radách.  Zásadní je pro mě ochrana 
naší značky a našeho kréda. SH 
ČMS je spolek s dlouholetou tra-
dicí, máme bohatou historii, naše 
presentace musí být všeobjímající, 
to ovšem neznamená bezhlavě ve-
denou propagaci.

 Chci budovat vysokou prestiž 
Sdružení, ale zároveň ochraňovat 
jeho dobré jméno. Vynasnažím 
se, aby naše identita nebyla pro-
půjčována jiným subjektům, kdy 
nemáme představování naší činnosti 
ve svých rukou. Co nás velmi trápí 
již delší dobu, jsou webové stránky 
sdružení. Jejich současná podoba je 

již přežitá, neodpovídá moderním 
trendům, struktura webu je pro 
běžného uživatele příliš složitá, 
nepřehledná. Je to další z náročných 
úkolů, který máme před sebou, 
nejen technicky a organizačně, ale 
i fi nančně. 

Naopak jako pozitivní jev hod-
notím spolupráci se společností 
Monitora. Díky ní máme ucelený 
přehled o presentaci naší práce v tis-
ku, online médiích, rádiu i televizi. 
Víme, které noviny, časopisy, rádia 
i televize jsme oslovili, můžeme 
analyzovat a budovat svou značku. 
Spolupráci s Monitorou bych určitě 
ráda zachovala, popřípadě rozvíjela.

Jak reagovala vaše rodina, 
vaši nejbližší, na zprávu o vašem 
zvolení starostkou SH ČMS? Do 
jaké míry, podle vašeho názoru, 
se dotkne vaše působení v čele SH 
ČMS vašeho soukromého, profes-
ního a dalšího života?   

Není žádným tajemstvím, že 
pocházím z široké hasičské rodiny. 
V dětství mě k dobrovolné hasičině 
společně s bratrem přivedl můj 
otec, který je dlouholetým členem 
SDH, mnoho let působil jako 
vedoucí mládeže a velitel JSDHO. 
Podobně i maminka je členkou 
SDH, ve sboru se věnuje zejména 
našim seniorům a aktivu žen. Mým 

Tři otázky pro starostku SH ČMS Moniku Němečkovou

(dokončení na straně 5)

Srpen 2021
• 7. 8. Český pohár (V. kolo, 

soutěž v požárním sportu), 
Kamenec u Poličky

• 8. 8. Mistrovství ČR v požárním 
útoku, Hradec Králové

•  21.–22. 8. Mist rovství ČR 
v běhu na 100 m s překážkami, 
Ostrava

•  22. 8. Mistrovství ČR ve výstu-
pu na cvičnou věž, Široký důl

•  28. 8. Mistrovství ČR v TFA, 
Svitavy

•  28. 8. Liga CTIF, Vlčnov
•  29. 8. Liga CTIF, Praha

Září 2021
•  11. 9. Liga CTIF Velké Meziříčí
•  25. 9. Mistrovství ČR ve vy-

prošťování (soutěž pro jednotky 
JSDHO), Praha

•  26. 9. Mistrovství ČR v CTIF 
(klasické disciplíny), Dvůr 
Králové nad Labem

MČR v běhu 
na 100 m s překážkami 

Mistrovství České republiky 
v běhu na 100 m s překážkami 

proběhne 

21. 8. 2021 v Ostravě.
 

Mistrovství se bude konat 
s ohledem na současná opatření 

a omezení. 
 

MČR ve výstupu 
na cvičnou věž 2021

Mistrovství České republiky
 ve výstupu na cvičnou věž 

proběhne 

22. 8. 2021 
v Širokém Dole. 

Mistrovství se bude konat 
s ohledem na současná opatření 

a omezení.

Plán sportovních 
akcí SH ČMS 
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 Vážené dobrovolné hasičky, 
vážení dobrovolní hasiči.

Scházíte se dnes v Brně na 
Vašem celorepublikovém sjezdu 
Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska a to v mimořádném 
termínu i mimořádném režimu, 
který je dán stále ještě ne úplně 

standardní situací způsobenou 
covidem-19. Respektuji, že jste 
letos nezvali žádné hosty z řad 
ústavních činitelů a využívám 
proto příležitosti pozdravit Vás 
prostřednictvím jediného oficiál-
ního hosta- generálního ředitele 
Hasičského záchranného sboru 
ČR gen. Drahoslava Ryby. Ze 

svých návštěv různých sborů 
napříč Českou republikou vím, že 
na  starobylých hasičských prapo-
rech, které jste zdědili od Vašich 
předchůdců, je vyšito krédo „Bohu 
ke cti, bližnímu ku pomoci“. Toto 
poselství přechází z jedné gene-
race dobrovolných hasičů na dru-
hou a vlastně vyjadřuje podstatu 
a smysl Vaší existence a fungová-
ní. Slyším či čtu občas v některých 
médiích a na sociálních sítích, že 
naše země nemá novodobé hrdiny. 
Není to pravda, protože právě Vy, 
dobrovolní hasiči jste při každém 
jednom zásahu a nasazení takový-
mi hrdiny. Poslední těžké dny na 

jižní Moravě či v Ústeckém kraji 
po tornádu a neskutečné spoušti, 
kterou napáchalo, to znovu ukazu-
jí celé zemi. Samozřejmě za 6 let 
od posledního sjezdu jste zvládli 
tisíce zásahů a výjezdů, zachránili 
jste nejeden lidský život a nedo-
zírné materiální hodnoty. Za to 
každému z Vás patří mé osobní 
poděkování ministra vnitra, který 
resortně odpovídá za Integrovaný 
záchranný systém České repub-
liky. Děkuji Vám také za obrov-
skou pomoc a nasazení v době 
boje s pandemií covidu-19, který 
ještě zcela nezmizel a další bitvy 
s ním nás čekají. Je to nebezpečný 

soupeř, který na rozdíl např. od 
povodní není vidět ani slyšet, o to 
je zákeřnější. covid stál bohužel 
naši zemi i desítky tisíc lidských 
životů, včetně dobrovolných ha-
sičů. Vzpomeňme společně na ně 
v tuto chvíli.

Jako ministr vnitra si nesmírně 
vážím i Vaší činnosti spolkové 
a také práce s mládeží. Na mnoha 
místech jste dnes nositeli tradic 
i základem a solí společenského 
a spolkového života, předáváte 
pomyslnou hasičskou štafetu také 
mladé generaci.  Jsem rád, že v tom 
všem máte podporu obcí a měst, 
krajů a také ministerstva vnitra 
České republiky. Jsem rád, že před 
několika lety konečně nastartoval 
vládní program systémové finanč-
ní podpory dobrovolných hasičů 
a otevřela se i možnost pořízení 
techniky s využitím výnosu Fondu 
zábrany škod. Doufám, že v mnoha 
sborech napříč Českou republikou 
už slouží nové dopravní automobily 
a leckde i nová zásahová vozidla. 
Podporujeme i výstavbu nových 
hasičských zbrojnic a podílíme se 
finančně jako ministerstvo vnitra 
na činnosti Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska na úrovni Va-
šeho administrativního zázemí. 
Jako ministr vnitra podporuji 
pokračování této spolupráce a nej-
sem příznivcem žádných „tupých 
účetních operací“, rozumějte škrtů 
v rozpočtu složek IZS. Nesmí se 
opakovat situace z let 2010–2011, 
kdy stát škrtal dokonce na provozu 
základních složek IZS, tedy na 
HZS ČR a na Policii ČR, hrozilo 
tehdy zavírání hasičských stanic 
či policejních služeben, naštěstí 
vstoupily do situace kraje a poskyt-
ly tehdy IZS výjimečnou pomoc 
v desítkách milionů Kč doslova na 
benzin a naftu a základní výkon 
služby. Odpovídám jako ministr 
vnitra za přípravu státního rozpoč-
tu pro rezort MV ČR na rok 2022 
a ve všech jednáních trvám na tom, 
aby složky IZS a financování IZS 

(tedy i dobrovolných hasičů) nebylo 
kráceno.

Nemohu při příležitosti mého 
pozdravu Vašemu sjezdu nevzpo-
menout památky Vašeho bývalého 
starosty Karla Richtera a také 
výborné spolupráce s Vaším ny-
nějším starostou SH ČMS Janem 
Slámečkou, za kterou velmi děkuji. 

Využívám dneška k tomu, abych 
Vám oznámil, že jsem se rozhodl 
udělit Karlu Richterovi in me-
moriam a Janu Slámečkovi jako 
starostům SH ČMS vysoké resortní 
vyznamenání Ministerstva vnitra 
ČR za vynikající spolupráci v ob-
lasti bezpečnosti státu a fungování 
Integrovaného záchranného systé-
mu. S ohledem na formát Vašeho 
dnešního sjezdu předám vysoká 
vyznamenání jak rodině Karla 
Richtera, tak Janu Slámečkovi 
osobně během letošních letních 
prázdnin. Ocenění obou Vašich 
nejvyšších představitelů vnímej-
te, prosím, také jako symbolické 
vyznamenání  a ocenění celého 
Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska. 

Závěrem mi dovolte, abych mož-
ná trochu netradičně poděkoval 
také lidem, kteří s Vámi nesedí 
dnes na brněnském výstavišti, 
totiž Vašim manželkám, manže-
lům, par tnerkám, par tnerům, 
dětem, zkrátka Vašim blízkým. 
Abych jim poděkoval za celoži-
votní podporu Vašeho hasičského 
poslání. Bez nich, bez rodinného 
zázemí a pochopení by se Vám 
všem „hasičina“ dělala jen těžko. 
Vám, vážené dobrovolné hasičky 
a vážení dobrovolní hasiči, přeji 
jednak úspěšné zvládnutí dnešního 
sjezdu, ale především vše dobré ve 
Vašem hasičském i civilním životě, 
mnoho úspěšných zásahů a pokud 
možno vždy šťastný návrat zpět do 
hasičské zbrojnice a potom domů 
mezi Vaše blízké. 

S přátelským pozdravem Váš 
ministr vnitra  Jan Hamáček 
 

Na VI. sjezdu SH ČMS v Brně dne 9. července 2021 zazněl 
i pozdrav ministra vnitra ČR Jana Hamáčka. Pozdrav přečetl 
generální ředitel HZS ČR generálporučík Ing. Drahoslav Ryba. 
V rámci ozvěn VI. sjezdu SH ČMS si dovolujeme text pozdravu 
otisknout v plném znění i v Hasičských novinách. 

Pozdrav 1. místopředsedy vlády 
a ministra vnitra ČR sjezdu SH ČMS

Předsedou ÚKRR byl zvolen Ing. Jan Bochňák. Na snímku (vpravo) během předstávky 
ve volebním jednání s vedoucím ústřední odborné rady represe Bc. Robertem 
Kučerou.

Ve volbě na starostu bylo odevzdáno 332 
hlasovacích lístků, z toho platných 270, 
neplatných 62 – 80,8 % – starostkou 
SH ČMS byla zvolena Ing. Monika 
Němečková. Ve volbě na předsedu 
ÚKRR bylo odevzdáno 333 hlasovacích 
lístků, z toho 317 platných, 16 neplatných 
– 94,9 % – Ing. Jan Bochňák byl zvolen 
předsedou ÚKRR.

Závěrečné slovo na VI. sjezdu  
pronesla nová starostka SH ČMS 
Ing. Monika Němečková. Podě-
kovala za přípravu a uskutečnění 
sjezdu, poděkovala starostce KSH 
Jihomoravského kraje a kraji za 
f inanční podporu. Zhodnotila 
uplynulé nelehké období a vy-
zdvihla pomoc členů SDH v neleh-
ké pandemické situaci. Vyjádřila 
obdiv a poděkování těm, co se 
zapojují do nezištné práce v SDH 
nejen v uplynulé pandemické 
situaci. Zdůraznila své cíle práce 
starostky SH ČMS a svou podporu 
členům všech sborů. Čerpat bude 
především z odkazu předků a těch, 
kteří jí mnohé naučili, předně ze-
mřelého Ing. Karla Richtera.

Generálporučík  Ing. Drahoslav Ryba předal na sjezdu osobní dárky Janu Slámečkovi 
a jeden symbolický dárek, ručně vyrobeného sv. Floriana. Na závěr vyslovil přání, 
aby nové vedení HZS i nové vedení SH ČMS k sobě našli cestu a spolupráce byla 
na stejné úrovni, jako byla doposud. Jménem Výkonného výboru SH ČMS byl 
D. Ryba oceněn jedním z nejvyšších ocenění, které sdružení uděluje: Medailí za 
mimořádné zásluhy.

Jan Slámečka v rámci svého 
projevu na VI. sjezdu SH ČMS  
připomněl, že cílem sjezdu je 
zhodnotit práci od posledního 
sjezdu v roce 2015, určit nové cíle 
a zvolit výkonné a kontrolní orgá-
ny na nastávající funkční období. 
Dále J. Slámečka vzpomněl na 
zemřelé členy SH ČMS, předně na 
zemřelého starostu Karla Richtera 
a další členy výkonných orgánů 
na všech úrovních. V předložené 
zprávě komentoval, že se poda-
řilo navázat na úspěšnou práci 
předchozího vedení a vyslovil 
poděkování všem členům SDH, 
kteří pomáhali během nouzo-
vého stavu. Rovněž jmenovitě 
poděkoval prvnímu náměstkovi 

Z projevu končícího starosty 
Jana Slámečky 

Závěrečné slovo nové 
starostky SH ČMS 

L. Janebovi, který jej zastupoval 
v době, kdy mu jeho zdravotní 
komplikace neumožňovaly plně 
vykonávat funkci starosty.  Podě-
koval rovněž celému Výkonnému 
výboru SH ČMS za vzájemnou 
součinnost a spolupráci, pracovní-
kům kanceláře, výkonný orgánům 
a odborným radám za velký kus 
obětavé práce a konečně všem 
delegátům za svou činnost během 
uplynulého období ve svých ob-
cích a sborech. Rovněž starosta 
neopomněl zmínit i členy horní 
i dolní komory parlamentu, MV 
ČR a MŠMT, členy krajských 
zastupitelstev a krajských úřadů 
za jejich podporu.

Ministr vnitra Jan Hamáček s hasiči. (zdroj foto MV ČR)
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Impozantní interiér divadla La Fenice. 

Požár divadla byl katastrofou pro jednu ze stavebních ikon města na laguně. 

Divadlo vzniklo na místě rodného domu Marka Pola. 

Hasiči v Benátkách jsou častěji na vodě než na pevné zemi. Vstup do divadla La Fenice.  

Benátky jsou na seznamu památek UNESCO. 

Benátky ohrožují i větrná tornáda. 

Oheň v městě  
na laguně 

Již v letech 1325 až 1505 byla 
vydána řada ustanovení a dekretů, 
které zavazovaly určité skupiny 
obyvatel k pomoci při požárech. 
Městská rada v Benátkách navíc 
zřídila i speciální hasičské týmy 
placené státem, rozuměj Benát-
skou republikou. Každý benátský 
okres měl jednoho „hasičského 
předáka“, který si vybíral pomoc-
níky z řad pracovníků tamních lo-
děnic. Ke spolupráci byla vyzvána 
i církev a její hodnostáři. Četné 
benátské kostely se tak staly nejen 
místy rozjímání a tiché modlitby, 
ale byly v nich uskladněny i pro-
středky pro hašení požárů. Na 
peníze však Benátčané mysleli 
stále, a tak nepřekvapí, že každý 
dům musel odvádět hasičskou 
daň, ze které byly tyto prostřed-
ky pro boj s požáry zakoupeny. 
Požár ohlašovaly v Benátkách 
zvony. Aby se předešlo případ-
ným nedorozuměním a falešným 
poplachům, bylo pod hrozbou 
trestu smrti v nočních hodinách 
zakázáno rozpohybovat zvony z ji-
ného než požárně-poplachového 
důvodu. V Benátkách bylo vždy 
uskladněno množství cenností 
i uměleckých děl ze všech koutů 
světa. Když v letech 1574 a 1577 
dvojice požárů zle poničila Dóžecí 
palác včetně jeho interiérů, byl 
zřízen i kontingent nosičů. Jeho 
úkolem nebylo přímo hašení po-

žárů, ale zejména odvoz – odnos 
cenností do bezpečí. V roce 1676 
již byl organizován  i samostatný 
hasičský pohotovostní oddíl o síle 
30 mužů.         

Divadlo La Fenice  

  Benátky v kontextu ničivých 
požárů vám chceme v Hasičských 
novinách představit na příkladu, 
který však nepochází z dávné his-
torie města na laguně, ale je plně 
součástí moderní historie. Jedná se 
o požár benátského divadla La Fe-
nice v lednu roku 1996. Divadlo La 
Fenice je jedním ze symbolů Be-
nátek. Postaveno bylo v roce 1792 
na místě rodného domu slavného 
cestovatele Marka Pola. V roce 
1807 jej navštívil osobně i císař 
Napoleon. V devatenáctém století 
například divadlo La Fenice uved-
lo světové premiéry mnoha oper 
Gioachina Rossiniho, Vincenza 
Belliniho, Gaetana Donizettiho 
i Giuseppe Verdiho.

Bratranci žháři 
S ohněm měl stánek múz trá-

pení ještě před osudovým rokem 
1996. Vážné škody napáchal na 
neoklasicistní budově  již požár 
13. prosince 1836. Příčinou požáru 
byla technická závada na ohřívači. 
Podle zpráv a komentářů soudobé-
ho tisku trvalo hašení požáru plné 
tři dny. Ještě po osmnácti dnech 
se dala v sutinách najít doutnající 
místa. 

Požár 29. ledna 1996 byl ovšem 
skutečnou katastrofou, při které 
lehl popelem i rozsáhlý hudební 
archiv budovaný plná dvě sto-
letí. Oheň se v divadle objevil 
během restaurátorských prací. 
První zprávy hovořily o tom, že 
se jedná o žhářský útok italské 
mafie. Později se však prokázalo, 
že ohnivé inferno v La Fenice 
mělo sice žhářské, ale přeci jen 
prozaičtější pozadí. Zatčeni byli 
dva elektrikáři, bratranci – Enrico 

Carella a Massimiliano Marchetti. 
Oba se podíleli na restaurátor-
ských pracích v divadle. Enrico 
Carella byl dokonce majitelem 
společnosti, která tendr na opravy 
elektroinstalace získala. Jimi pro-
váděné opravy se ovšem neúměrně 
protahovaly. Za zpoždění prací 
hrozily bratrancům tučné smluvní 
pokuty. Založení požáru divadla 
bylo tak  snahou maskovat tento 
stav. V březnu roku 2001 shledal 
soud v Benátkách Carellu i Mar-
chettiho vinnými z trestného činu 
žhářství. Carella byl odsouzen 
k sedmi letům vězení, Marchetti 
odešel od soudu s trestem o rok 
nižším. Do vězení však nastoupil 
pouze Marchetti, protože Carella 
uprchl do zahraničí. Dopaden byl 
až v roce 2007 na hranici mezi 
Mexikem a Belize.  

Jako Fénix z popela

Obnova divadla byla zahájena 
až v roce 2001. Trvala 650 dní 
a účastnilo se jí 200 specializova-
ných řemeslníků. Rekonstrukce 
stála cca 90 milionů EUR, ale 
podařila se na výbornou. Dokon-
ce byla v rámci rekonstrukčních 
prací navýšena i kapacita divadla: 
z původních 840 míst k sezení na 
rovných 1 000 sedadel. Slavnost-
ního znovuotevření divadla se 
v prosinci 2003 zúčastnil i tehdejší 
prezident Italské republiky Carlo 
Azeglio Ciampi. Byla nadšena 
nejen hlava státu, ale i všichni pří-
tomní a fanoušci divadla La Fenice 
v Itálii i v zahraničí.  Ostatně, on 
italský název divadla: La Fenice 
znamená v českém překladu Fé-
nix. Jde o bájného ptáka, který se 
dokázal zrodit z vlastního popela 
v ještě větší kráse. Pro benátské 
divadlo, které v historii přečkalo 
již dva ničivé požáry, je to název 
více než příhodný.   

Připravil Mirek Brát, 
zdroje foto via wiki, youtu-

be, pinterest, flickr

Kdysi námořní 
a obchodní vel-
moc a středisko 
sklářství, mají 
Benátky dodnes 
velký historický, 
kulturní, spole-

čenský i admini-
strativní význam. 
Od roku 1987 
jsou Benátky  
s okolní lagu-

nou památkou 
UNESCO. Požáry 
Benátky ohro-

žovaly v dávné 
minulosti, riziku 
ničivého ohnivé-

ho živlu čelí měs-

to dodnes.
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Péče o tradice i historickou techniku 
Stejně jako dobrovolní hasiči v Čechách, na Moravě i ve Slezsku 

pečují o historickou techniku, věnují se tomuto tématu i jejich slovenští 
kolegové. Příkladem je městečko Jelšava v Banskobystrickém kraji.  
Hasičský sbor v Jelšavě byl založený již v roce 1873. Tamní dobrovolní 
hasiči si nejvíce cení ruční koněspřežné stříkačky z roku 1900, která se 
do současnosti dochovala ve výborném technickém stavu. Dlouhodobým 
cílem jelšavských hasičů je založení specializovaného muzea historické 
hasičské techniky. Jako muzejní prostory by připadala v úvahu bývalá 
vojenská kasárna či objekt opevněného hrádku – kaštelu. V současnosti 
má DHZ Jelšava více než pět desítek členů.  Z moderní techniky v je-
jich výbavě nechybí hasičský automobil Iveco, cisterna na podvozku 
Tatry 815, terénní vozidlo Mitsubishi, protipovodňový přívěsný vozík 
či výkonná čtyřkolka. 

(zdroj foto: FB DHZ Jelšava)

Hasičská historie 
V dnešním zastavení naší pravidelné rubriky věnované starší his-

torii sborů dobrovolných hasičů v různých částech naší republiky se 
podíváme do obce Klášterská Lhota v Královéhradeckém kraji. Obec 
Klášterská Lhota má přibližně  230 obyvatel. Vznikla pravděpodobně 
již před polovinou 13. století. Původně snad nesla jméno Heinrichow 
(Jindřichov), později je označována za Klášterec a pak Lhotu Klášter-
skou. Prolínalo se zde starší české a novější německé kolonizační oby-
vatelstvo. To se v moderní době projevilo i v kontextu hasičů. Hasičský 
sbor zde byl založený v roce 1893. Jednalo se ovšem o sbor německý. 
Český hasičský spolek v Klášterské Lhotě byl založen až 10. srpna 1945 
a svojí početností se mu mohla zpočátku rovnat jen místní KSČ, ovšem 
jen do prověrek na začátku 50. let. V čele sboru stál nejprve František 
Hembal, kterého záhy vystřídal Václav Holubec. První vážný zásah 
měli místní hasiči již v roce 1946, kdy v době konání hasičského cvičení 
nějaký vtipálek zapálil dosud neobydlený dům v Zásekách. Také v roce 
1946 sboru zakoupila obec první motorovou stříkačku. V roce 1949 se 
dočkali prvního auta a svoji činnost začali rozvíjet též v oblasti kultury. 
Nacvičili a sehráli několik divadelních představení a začali pořádat pra-
videlné hasičské plesy. Politizace společenského života se nevyhnula ani 
hasičům, kteří byli zapojeni do Národní fronty. Jejich úkoly však byly 
po výtce praktické, především organizování požárních hlídek v době 
žní, proti případným záškodníkům. V letech 1951–55 hasiče zaměstná-
vala přestavba požární zbrojnice, aby umožnila parkování auta. V roce 
1967 získali hasiči zánovní vůz TATRA 805 z Maršova. V 80. letech se 
velmi dobře rozvinula práce s dětmi, kterou vedl Ladislav Mikulec ml. 
za pomoci Lenky Podolské a Cermanové. V 90. letech však tato práce 
kvůli malému počtu dětí skončila.

(dle textu historika Jiřího Loudy, 
zdroj textu a foto klasterskalhota.cz)

HASIČSKÁ HISTORIE

Recyklujte s hasiči je celostátní partnerský projekt společnosti Elek-
trowin, a. s., a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, do kterého 
se podstatnou měrou zapojují i kolektivy mladých hasičů. Projekt je 
zaměřen na sběr elektrospotřebičů k jejich následné ekologické likvi-
daci. Princip programu Recyklujte s hasiči spočívá v tom, že registro-
vaný sbor dobrovolných hasičů organizuje sběrnou akci a za sesbírané 
elektrospotřebiče dostává fi nanční odměnu. Registrační formulář je 
na webu recyklujteshasici.cz. Po registraci obdrží sbor poštou balíček 
se třemi bagy (vak na malé spotřebiče, plakáty, cedulku pro označení 
místa zpětného odběru spotřebičů). Poté již může sbor zorganizovat 
první sběrnou akci Nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po dni  
sběru je odesílána poštovní poukázka s fi nanční odměnou pro SDH.

 INFO Z ČINNOSTI KANCELÁŘE SH ČMS

Oslavy 130 let založení hasič-
ského sboru Hrubá Skála v Čes-
kém ráji byly pojaty coby „tři 
v jednom“. Dopoledne fanoušky 
a diváky patřičně naladila soutěž 
Hruboskalský pohár. Startovalo 
jedenáct družstev mužů včetně 
žen a sedm kolektivů mladých 
hasičů. Domácí se předvedli ve 
skvělé formě. Ve všech kategori-
ích suverénně zvítězili, přestože 
trénovali až v době rozvolnění 
pandemie covid-19. „Kromě žen 
a mužů máme velice šikovné 
mladé hasiče. S těmi se ve sboru 
pracovalo průběžně. Činnost byla 
plně obnovena před šesti lety, 
kdy se začali mládeži věnovat Jiří 
Koželuh, Michal Najman, později 
přispěli svou pomocí Martin Ko-
houtek a Lukáš Kinský,“ upřesnil 
starosta sboru Aleš Vaníček.

 

Nová cisterna
Odpolední program byl za-

měřen zejména na přivítání nové 
cisterny Scania v hodnotě více 
jak sedm milionu korun. GŘ HZS 
MV ČR přispělo částkou 2,5 mil. 
korun, Liberecký kraj uvolnil 
částku 1 milion  korun a zbývající 
fi nance hradila obec Hrubá Skála. 
Slavnostního okamžiku předání 
vozidla se zúčastnili mj. náměstek 
hejtmana Zbyněk Miklík, vedoucí 

Střední škola v Semilech nabízí 
zájemcům kromě učebních oborů 
jeden velice atraktivní. Je jím 
čtyřleté studium oboru Požární 
ochrana, zakončené maturitou. Je 
jedinou podobnou školou v Libe-
reckém a Královéhradeckém kraji. 
K vyučovacím předmětům patří 
např. organizace a řízení požární 
ochrany, krizové řízení, ochrana 
obyvatel, technický výcvik, tech-
nická dokumentace, zjišťování 
příčin požárů. Pro studenty nabízí 
škola řadu dalších aktivit, mj. 
účast na soutěžích TFA, praktické 
hašení a požární sport, zdravotní 
a lezeckou přípravu, vyprošťování 
z havarovaných vozidel a další. 
Školní rok 2020/2021 byl ukončen 
dvoutýdenním praktickým výcvi-
kem. Výcvik je pro studenty ná-
ročný, zajímavý a atraktivní, v ne-
lehkých klimatických podmínkách 
jej zvládli výtečně. Pod vedením 
zkušených lektorů z řad HZS Li-
bereckého kraje – stanice Semily, 
HZS Škoda Auto, Zdravotnické 
záchranné služby Libereckého 
kraje – ZSS Semily a účasti školy 

Oslavy hasičů v Českém ráji

Vychovávají budoucí hasiče

IZS a služeb HZS Pavel Viták, zá-
stupce dodavatele Kobit Slatiňany 
a další hosté. Novému vozidlu 
požehnal farář Tomasz Dziedzic, 
pamětní stuhu na hasičský prapor 
předal starosta obce Michal Naj-
man. Velký potlesk návštěvníků 
oslav doprovázel předání ocenění 
a poděkování členům sboru a zá-
stupcům okrsku. Nemalý zájem 
projevila veřejnost o prohlídku 
hasičských vozidel SDH Hrubá 
Skála, patřila k nim Praga RN, 
„kačena“ T-805, Avia 30, Škoda 
706 CAS a další.

se měli studenti možnost seznámit 
s moderním materiálním zabez-
pečením složek IZS. Získali tak 
cenné zkušenosti a praktické 
dovednosti. Při praktickém vý-
cviku nechybělo vyprošťování 
z havarovaných vozidel včetně 
zdravotnické přípravy. Účastníci 
cvičili bojová rozvinutí a práci 
s proudnicemi, proběhl lezecký 
výcvik. Byli účastníky ukázky 
hašení hořlavých kapalin, hašení 
s pomocí vysokotlakého hasicího 
a řezacího zařízení Cobra. Měli 
možnost seznámit se detailně 
s technikou HZS, vyzkoušet si 
práci se zvedacími vaky a posta-
vení seskokové matrace. Nechyběl 
výcvik při orientaci v objektu za 
snížené viditelnosti. Ke studentům 
oboru Požární ochrana patří také 
děvčata, která stejně jako chlapci 
přistupují ke studiu s nemalým 
zájmem.

s použitím zdroje: 
www.pozary.cz 

a SŠ Semily Věra Nutilová, 
foto: www.pozary.cz

Spolupráce s obcí
„Úzce spolupracujeme s naší 

obcí. Každoročně pořádáme sběr 
železného šrotu, pomáháme při 
udržování zeleně a spolupořádáme 
různé akce. Od obce jsme obdrželi 
dotace na vybavení pro zásahovou 
jednotku nebo na opravu požár-
ních aut, na dálkově spouštěnou 
elektronickou sirénu. V roce 2016 
byly poprvé uspořádány Hru-
boskalské slavnosti. Naše obec 
navázala spolupráci s městem 
Kamienna Góra v Polsku a násled-
ně byl realizován projekt Aktivní 
v každém věku, který představo-

val výměnné pobyty dětí, dospě-
lých a zahájení tradice Hrubo-
skalských slavností. Jednotlivé 
spolky se střídají v její organizaci. 
U příležitosti 125. výročí založení 
sboru v roce 2016 se výbor SDH 
rozhodl pořídit slavnostní prapor, 
kterému bylo v následujícím roce 
slavnostně požehnáno jáhnem 
Janem Hrubým a následně byl 
nesen Zasloužilým hasičem Vác-
lavem Vaníčkem v průvodu obcí. 
Vloni pořídila obec nový dopravní 
automobil Volkswagen, koncem 
roku byla provedena rekonstrukce 
části hasičské zbrojnice, zejména 
oprava garážového stání.

Epilog
Náš sbor se úspěšně, aktivně 

a dlouhá léta účastní okrskových, 
okresních a krajských soutěží. 
Pořádá, spolupořádá a účastní se 
dalších soutěží, akcí a společen-
ských událostí. V neposlední řadě 
nesmím opomenout, že někteří 
členové SDH jsou členy výjezdové 
jednotky obce. Jednotka vyjíždí 
k požárům a zajišťuje technickou 
pomoc, například při odstranění 
stromů, transportu zraněných 
a likvidaci škod po živelních po-
hromách,“ dodal starosta sboru.

Věra Nutilová

Z předání nového vozidla Scania

Přebor HZS ČR v disciplínách TFA se konal v červenci na požární stanici HZS 
Královéhradeckého kraje ve Velkém Poříčí na Náchodsku. Přeborníkem HZS 
ČR se stal příslušník HZS Jihočeského kraje Michal Brousil, stříbro získal Pa-
vel Kouřík z HZS Plzeňského kraje a třetí místo vybojoval Zdeněk Král z HZS 
Pardubického kraje. Mezi ženami byla nejlepší Petra Čaganová (Nižní Lhoty). 

foto: HZS KHK

Instruktoři ve vyprošťování u dopravních nehod (VDN) se červenci opět 
sešli v areálu Školního a výcvikového zařízení (ŠVZ) v Brně, aby zdokona-
lili své znalosti a dovednosti v rámci výcviku, který pro ně připravilo s ko-
legy ze ŠVZ a HZS krajů generální ředitelství HZS ČR. Organizátoři akce 
si dali za úkol proškolit během pěti let všechny instruktory VDN, kterých je 
v celé republice přes 430. První 2 ročníky už proběhly. (zdroj foto HZS ČR)

Soutěž o nejtvrdšího hasiče 
mezi profesionály i dobrovolníky

Rescue meeting 2021
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Hasiči na síti XXXVIII.

V dnešním čísle Hasičských novin se za webovou prezentací vypraví-
me do Lomnice nad Popelkou v Libereckém kraji.  Hasičská historie zde 
začíná již v 19. století, kdy byla 22. srpna 1872 svolána ustavující schůze, 
na níž byl založen hasičský sbor jako odbor TJ Sokol v Lomnici nad 
Popelkou. Přihlásilo se 45 občanů, kteří zároveň složili slib. Při dalších 
schůzích se sbor rozšířil na 62 členů. V roce 1875 měl hasičský odbor 
TJ Sokol 76 činných členů. Jejich stejnokroj byl oblek z režného plátna, 
u požáru se užívala přilba s koženou ochranou.  Od roku 1897 jsou hasiči 
vedeni jako samostatný sbor, jsou vydány stanovy, jenž jsou potvrzeny 
městským úřadem. V roce 1899 byla slavnostně otevřena nová hasičská 
zbrojnice u zámku. V roce 1982 proběhla oslava 110. výročí založení 
hasičského sboru. A konečně v roce 2012 vzniká  webová prezentace 
zdejších hasičů. Funguje na nezabezpečené doméně prvního řádu. Za-
ujaly nás na ní například odkazy: Aktuality z hasičárny či Poděkování. 
Nechybí ani datum aktuální zkoušky sirény. Web hasičů z Lomnice nad 
Popelkou nabízí vše podstatné pro seznámení se sborem i jednotkou: 
historii, zásahy, používanou techniku, fotogalerie atd. Samozřejmostí je 
možnost vstupu na facebook přímo z webu. Stránky jsou i hojně navště-
vovány, jak jsme zjistili z připojeného počítadla. Pokud eviduje opravdu 
unikátní IP adresy, pak návštěv od roku 2012 do srpna 2021 bylo více 
než 161 000. Gratulujeme!

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 srpnu  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 srpna 2016, kdy se k oslavám dobrovolných 
hasičů připojili i profesionálové. Jednalo se o oslavy výročí 140 let od 
založení Sboru dobrovolných hasičů Buchlovice na Uherskohradišť-
sku. Oslavy provázel program, ve kterém se představili hasiči ze Střílek 
se svou stříkačkou Škoda 903. Po uhašení hořící makety domu několika 
vodními proudy se dostali ke slovu profesionální hasiči ze stanice Uherské 
Hradiště. Ti všem přihlížejícím předvedli zásah na místě dopravní nehody 
s vyproštěním zraněného řidiče. S využitím přistavené automobilní plo-
šiny ukázala svoje dovednosti i dvojice profesionálních hasičů záchranu 
osoby z výšky a techniky lezení a slaňování. 

foto: SDH Buchlovice  

Úvodní strana webu

Stránky SDH Lomnice nad Popelkou 
http://www.sdh-lomnice.cz 

VE ZKRATCE

Obec Olešnice v Orlických horách uspěla v žádosti o dotaci do Integro-
vaného operačního programu, výzvy č. 69 IROP, výzvy č. 15. MAS POHO-
DA-IROP-TECHNIKA PRO IZS III na projekt „Obec Olešnice v Orlických 
horách – pořízení terénní techniky pro JSDH. Výsledkem je, že JSDH 
Olešnice v Orlických 
horách má k dispozi-
ci terénní čtyřkolku 
s přídavnou nápravou 
na zajištění zásahů 
v nepřístupném teré-
nu například v období 
nadprůměrných sně-
hových srážek a ma-
sivních námraz, kdy 
jsou zásahy hasičů 
technicky  velmi slo-
žité.              foto  mf

Nová technika zvýšila akceschopnost jednotky
Počet zásahů výjezdové jednotky 

SDH Zádveřice ve Zlínském kraji se 
rok od roku liší, bývaly doby, kdy 
vyjížděli k pěti nebo šesti zásahům 
a jindy se dostali na číslo 15. „Jsme 
JPO kategorie III/1. V porovnání 
s jinými jednotkami JPO III je to 
v průměru méně, ale je to dáno také 
tím, že naše dvě sousední města 
Vizovice a Slušovice mají jednotky 
kategorie JPO II a také ÚO HZS 
stanice Zlín je v dojezdovém čase 
cca deset minut, takže například 
k poměrně častým dopravním neho-
dám na území obce nevyjíždíme,“ 
sdělil velitel jednotky Jan Hrehuš.

 

Historie zásahů 
V současné době je jednotka 

předurčena pouze pro plnění letec-
ké techniky při leteckém hašení, 
protože jsou v blízkosti obce dvě 
malá letiště Slušovice a Štípa. „Nyní 
budeme pořizovat přístroj AED, kdy 
budeme zařazeni jako tzv. fi rst re-
sponders, dále chceme pořídit vyba-
vení na likvidaci bodavého hmyzu. 
Je se stále co učit a zdokonalovat,“ 
doplnil velitel družstva a místosta-
rosta obce Tomáš Štefanec. Velitel 
jednotky a družstva vzpomínali na 
náročné zásahy z posledních let. 
„Bez delšího přemýšlení se mně 
vybaví tři komplikovanější zásahy. 
Jedním z nich byl požár objektu sto-
lařské dílny včetně všech přilehlých 
prostor ve Slušovicích, respektive 
na Nových Dvorech pod přehradou. 
K události došlo v zimě, kdy se 
venkovní teploty pohybovaly kolem 
deseti stupňů pod nulou. Hasiči byli 
promrzlí, voda zamrzala, zásah 
trval dlouho a dokonce se na témže 
místě zasahovalo druhý den znovu. 
Dalším komplikovaným zásahem 
byl požár výroby a skladu plasto-
vých dílů mezi Lípou a Želechovi-
cemi. Požár se rozšířil na poměrně 
velkou plochu a hořelo velké množ-
ství plastového materiálu. Hasilo se 
za pomoci pěny. V té době jsme ještě 

Hasičský dům na adrese Řím-
ská 2135/45, Praha 2 se v sobotu 

nedisponovali dýchací technikou, 
což zrovna v tomto případě nebylo 
pro zdraví našich kluků ideální. Po-
dobnou událostí pak byl požár pne-
umatik a zmetkových plastových 
dílů na skladovací ploše před obcí 
Všemina. Tato událost byla náročná 
jak časově, tak na počet nasazených 
hasičů,“ připomněl Jan Hrehuš.

Nová cisterna 

V posledních 5 letech se podařilo 
díky zastupitelstvu obce a státním 
a krajským dotací pořídit dopravní 
automobil Opel Movano, novou cis-
ternovou automobilovou stříkačku 
Scania, dýchací přístroje, výkonnou 
elektrocentrálu a další vybavení. 
„Do dubna roku 2019 jsme měli 
Škodu 706 – CAS RTHP, která 
byla nejdéle sloužícím „členem“ 
zásahové jednotky, začínaly se 
objevovat čím dál častější poruchy. 
Obec nechtěla investovat do ná-
kladných oprav, řešily se jenom ty 
nejnutnější. Dlouhodobě jsme jako 
obec žádali HZS o převedení starší, 
třeba i poškozené techniky. Zájem-
ců však bylo mnoho a tak se na nás 
nedostávalo. Proto jsme po dohodě 
se zastupitelstvem opakovaně žádali 
o dotace na pořízení nové CAS. 
V roce 2018 jsme skončili kousek 
pod čarou a byli jako náhradníci. 
Po několika měsících, kdy některé 
obce a města dotaci odmítly, nám 
byla dotace dodatečně přidělena. 
Okamžitě se začaly řešit technické 
podmínky. Po schválení HZS Zlín-
ského kraje a GŘ HZS ČR proběhlo 
výběrové řízení, z něhož vzešel 
vítěz, společnost WISS Czech, který 
nabídl cisternu na podvozku Scania 
4 × 4 s automatizovanou převodov-
kou OptiCruise, konkrétně CAS 20 
4000/240/S2R. Pořizovací cena byla 
cca 6.640.000 Kč s DPH. Poděko-
vání patří bývalému a současnému 
zastupitelstvu obce, které nákup 
vozidla podpořilo. Akceschopnost 
jednotky se tím výrazně zlepšila. 

Konečně nejsme při výjezdu tzv. 
pod majáky nejpomalejším článkem 
na silnici,“ dodal s úsměvem Tomáš 
Štefanec.

Historická technika 
K běžným činnostem jednotky 

patří pravidelná odborná školení 
a výcvik, další prioritou je akce-
schopnost výjezdové techniky, 
takže probíhají pravidelné kontroly 
agregátů, zkoušky čerpadel a kon-
diční jízdy. Hasiči si před dvěma 
lety nechali repasovat stříkačku 
PPS 8, vlastní historickou stříkačku 
Stratílek. V okolních a vzdáleněj-
ších sborech se často prezentují 
ukázkami techniky u příležitostí 
oslav výročí sborů, obdobné je 
to u námětových cvičení. Sbor 
a jednotka pořádá dny otevřených 
dveří ve zbrojnici, akce je spojena 
s ukázkami techniky a ukázkami 
činnosti. Další historická technika, 
kterou zádveřičtí hasiči představují 
na různých akcích je ve vlastnictví 
Jana Elšíka st., velitele sboru, který 
se zabývá jejich renovacemi a vrací 
je do původní podoby a krásy.

Akce pro děti
Jednotka prezentuje svou činnost 

a techniku také na různých akcích 

pro děti. „Poslední akce proběhla 
v místní mateřské škole při rozlou-
čení s předškoláky, kde jsme dětem 
v průběhu několika dní ve dvou 
případech ukázali naši zásahovou 
techniku a povídali o naší práci. 
Děti měly jedinečnou příležitost 
vyzkoušet si oblíbené džberové 
stříkačky a obsluhu vysokotlaké 
proudnice, což byl pro ně velice sil-
ný zážitek. Náš sbor pořádá dětský 
letní tábor, tam s jednotkou jezdíme 
s hasičskými vozidly. Obří úspěch 
má pokaždé kopec pěny, kterou si 
děti náležitě užívají. Když vidíme, 
jak v ní děti řádí a jak jsou šťastné, 
nelehko se loučíme, takže je to vždy 
s pomocí modrých majáků a hlasi-
tých klaksonů. 

Poděkování patří bývalému 
a současnému zastupitelstvu obce, 
které nákup CASky a dalšího důle-
žitého vybavení podpořilo. Akce-
schopnost jednotky se tím postupně 
neustále zlepšuje. Nejlepší prezen-
tací je pro nás však dobře odvedený 
zásah, kdy vše dobře dopadne a po-
daří se ochránit životy a majetek. 
To je naše hlavní poslání, které se 
snažíme poctivě naplňovat,“ dodal 
velitel Jan Hrehuš.

Věra Nutilová, 
foto: archiv SDH

Dům České zemské hasičské jednoty – Hasičský dům

7. 8. otevře veřejnosti v rámci 
akce Open House Praha 2021. 

Funkcionalistická budova, jejíž 
stavba je datována do druhé po-
loviny 30. let minulého století, 
bude zpřístupněna prostřednic-
tvím komentovaných prohlídek, 
kdy velikost jedné skupiny činí 
max. 10 osob. Tyto skupiny bude 
průvodce odbavovat a provázet 
postupně během celé otevírací 
doby. Sedmý ročník festivalu Open 
House Praha (v termínu 2.–8. srp-
na 2021)  zpřístupňuje zdarma 80 
budov. Festivalový týden nabízí 
řadu doprovodných programů. 
Dodejme, že Hasičský dům na 
Vinohradech se měl stát chloubou 
české hasičské organizace, málem 
však znamenal její zánik. Jeho 
stavbu i dokončení totiž provázela 
řada fi nančních potíží. Hasiči si 
museli půjčit od bank a dary po-

skytly i různé spřízněné organizace 
a osobnosti. Osobním fi nančním 
darem přispěl dokonce i prezident 
T. G. Masaryk. Budova měla různé 
funkce, nacházely se tu obchody, 
restaurace, kanceláře, byty, kon-
ferenční i divadelní sál. Od roku 
1945 tu sídlilo známé Divadlo 
Spejbla a Hurvínka. Hasičský dům, 
který je dnes opět sídlem Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
představuje impozantní ukázku 
architektury funkcionalismu.

(poznámka redakce: Hasičské noviny 
č. 15 vycházejí dne 6. srpna, předem 
se omlouváme našim čtenářům, kteří 
z technických důvodů obdrží noviny na 
předplatné v termínu po akci popisované 
v řádcích výše. Z tohoto důvodu jsme 
prezentovali pozvánku na možnost pro-
hlídek Hasičského domu v Praze i na FB 
Hasičských novin)

 

Sbor dobrovolných hasičů Smečno (Středočeský kraj) si  v letošním roce připomíná 145 let od svého založení.  Aktuálně čítá SDH Smečno okolo 18 aktivních členů, kteří působí 
rovněž  ve výjezdové jednotce. Hasičské noviny se připojují ke gratulantům! (zdroj foto FB SDH Smečno)
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Suchý oblek BARE TRILAM 
Search & Rescue

Již v roce 1972 se v kanadském městečku v Britské 
Kolumbii, poblíž pobřeží, zrodila myšlenka vyrobit 
suchý oblek, ve kterém zůstanete v suchu a teple 
i v mrazivých vodách Tichého oceánu. Dva kamarádi 
Jim Cartwright a Jeremy Fitzgibbon začali s prvními 
suchými obleky na míru pod původní značkou Fitz-

-Wright. Díky tvrdé práci a zdokonalování konstrukce 
a materiálů se značka BARE stala v dnešní době 
jedním z lídrů v oblasti suchých obleků nejen pro 
potápění, ale také pro profesionální použití. BARE 
je dnes brán za symbol kvality a precizního střihu.

Suchý oblek Bare Trilam Search & Rescue je 
navržen na míru speciálním jednotkám pro použití 
při pátracích a záchranných akcích. Tento oblek 
si získal oblibu například u jednotek hasičů HZS 
hl. m. Prahy, kde je pravidelně nasazován. Je lehčí 
a pružnější než tradiční trilaminátové obleky díky tzv. 
ripstop trilaminátu s vysokou gramáží, což zaručuje 
maximální odolnost. Materiál obleku je v namáhaných 
místech doplněn zesílením v oblastech kolen a loktů. 
Samozřejmostí jsou reflexní prvky na nohou, ruká-

vech. Doplněny na přání reflexním nápisem HASIČI. 
Pro zatěsnění obleku se okolo krku a kolem zápěstí 
používá neoprenová manžeta, která je pohodlnější 
a snadnější na oblékání, než klasické latexové man-

žety. Oblek je vybaven dvěma zipy, jedním hlavním 
vodotěsným zipem, vyrobeným z moderních plastů 
a druhým ochranným, který je umístěn na krycí léze.  
Pro uložení nezbytného vybavení, je na pravém 
stehně umístěna uzavíratelná kapsa. Oceňovanou 
vlastností obleku je také suchá kapsa umístěná na 
levém rameni, ve které máte proti vodě chráněnou 
vysílačku nebo mobilní telefon.

Během bouřky nezůstávejte na 
kopcích ani na holých pláních. Pře-
kvapí-li vás bouřka na rozlehlé 
holé pláni, rozhodně nepokračujte 
dál v chůzi a nezůstávejte ve sku-
pině. Nejbezpečnějším řešením 
je  přečkat bouřku v podřepu s no-
hama a rukama u sebe – na zem 
si rozhodně nelehejte, z důvodu 
tzv. krokového napětí. Blesk je 
jak známo silný elektrický výboj 
atmosférického původu, velké ne-
bezpečí hrozí také při koupání, 
windsurfingu, plavbě v loďce, příliš 
bezpečné není ani telefonování, či 
práce s elektrickými a plynovými 
spotřebiči. Nezdržujte se v blízkosti 
potoků nebo na podmáčené půdě. 
Vhodný úkryt nepředstavuje ani 
stan či malá jeskyně ve skále. Sezení 
na izolační podložce (karimatka, 
batoh) vás před přímým zásahem 
blesku neuchrání. Za bouřky ven-
ku pokud možno nepřenášejte 
kovové předměty – fungují totiž 
jako hromosvod. Při pobytu v pří-
rodě během bouřky neutíkejte ani 
se neschovávejte pod osamocenými 
stromy, v obou případech zvyšujete 
pravděpodobnost zásahu bleskem. 
Bouřka je nejvíce nebezpečná do 
vzdálenosti cca 3 km (tj. zhruba 
9 s mezi hřměním a bleskem), ale 
v bezpečném úkrytu raději zůstaňte 

Dne 22. července 20121, 28 dní 
po ničivém tornádu, hasiči ukon-
čili poslední činnosti související 
s odstraňováním následků tornáda 
na Hodonínsku a Břeclavsku. Ve 
čtvrtek, 24. června 2021 před půl 
osmou se přes Břeclavsko a Ho-
donínsko přehnalo devastující tor-
nádo. Během několika málo minut 
vyjely hasičské jednotky k prvním 
nahlášeným událostem. Během 
prvních čtyř hodin odbavil KOPIS 
HZS Jihomoravského kraje přes 
600 volání na tísňovou linku. Další 
stovky hovorů odbavila operační 
střediska v jiných krajích. Vyhlá-
šen byl zvláštní stupeň poplachu 
a ke koordinaci záchranných prací 
byl během hodiny svolán krizový 
štáb, na kterém se začaly scházet 
informace z postižených oblastí. 
Od prvních minut a v průběhu 
následujících hodin prohledávali 
hasiči sutiny zničených domů, po-
skytovali zraněným první pomoc, 
likvidovali požáry, vyprošťovali lidi 
z poničených vozidel, odstraňovali 
popadané stromy a stabilizovali 
poškozené objekty. Postiženou ob-
last o rozloze přibližně 26 km2 jsme 
pro lepší koordinaci záchranných 
a likvidačních prací postupně roz-
dělili do pěti zásahových sektorů 
(Hrušky, Moravská Nová Ves, 

Mikulčice, Lužice, Hodonín vč. 
lokality Pánov). Byl svolán Krizový 
štáb Jihomoravského kraje. Krátce 
po 20. hod. se také sešel štáb gene-
rálního ředitelství HZS ČR, který na 
základě požadavku a po vyhodno-
cení situace velitelem zásahu, vyslal 
na místo nejprve posily v podobě 
dvou odřadů USAR týmů z Prahy 
a z Ostravy, specializované na vy-
hledávání zavalených osob ze sutin, 
a také tři ženijní odřady Záchranné-
ho útvaru HZS ČR. Druhý den, od 
brzkých ranních hodin, se na místo 
sjížděly odřady z dalších HZS krajů. 
Do pomoci se postupně zapojily 
hasičské odřady ze všech krajů ČR. 
Již v průběhu druhého dne, pátku 
25. 6., se postupně měnil charakter 
prací v jednotlivých sektorech a zá-
chranné práce přecházely v práce 
likvidační. Jednalo se zejména 
o odstraňování narušených střech 
a konstrukcí, stabilizaci budov, 
které hrozily kolapsem, odklízení 
sutin a vraků vozidel, a zprůjezd-
ňování komunikací. Podíleli jsme 
se na opravě věže kostela. Ke svozu 
suti a odpadu z postižených obcí 
bylo zřízeno několik provizorních 
skládek, které byly v průběhu zá-
sahu převezeny na určené tři hlavní 
skládky, na které byla nasazena 
těžká technika k jejich regulaci. 

Následně se činnost hasičů ještě 
rozšířila. Naši psychologové po-
skytovali posttraumatickou péči, 
jednotky zajišťovaly poškozené 
střechy, odstraňovaly množství 
trosek uvnitř obcí, a s naší těžkou 
technikou jsme následně zahájili 
řízené demolice celkem 84 objektů, 
které takto určili statici. Na místě 
události se postupně vystřídalo na 
2 000 příslušníků HZS ČR a při-
bližně 2 000 členů jednotek SDH. 
Nasazeno bylo bezmála 600 kusů 
techniky. V neděli 4. 7. již byla od-
klizena většina území poškozených 
obcí, a tak se některé naše odřady již 
mohly vrátit zpět na své základny. 
Na místě pokračovaly v práci kromě 
bezmála 300 jihomoravských hasičů 
také hasičské odřady z krajů Středo-
českého, Vysočina, Olomouckého, 
Pardubického a Zlínského. Nadále 
zasahovala těžká technika a hasiči 
ze Záchranného útvaru HZS ČR. 
Přestože byly téměř všechny lik-
vidační práce v postižené oblasti 
u konce, hasiči stále pomáhali až 
do úplného dokončení všech svých 
činností, které v poslední fázi spočí-
valy zejména v demolicích objektů. 
Ve středu 21. 7. odpoledne odjel 
z místa zásahu odřad Záchranného 
útvaru HZS ČR, konvoj čítající 35 
kusů techniky vyrazil krátce po 

16. hodině v doprovodu policejních 
vozidel na dálnici D2 směr Brno. 
Záchranný útvar dorazil na místo 
události mezi prvními a jako jedni 
z posledních místo opouštěli. Lik-
vidační práce byly ukončeny i ze 
strany hasičů z HZS Jihomoravské-
ho kraje, a tak všechny postižené 
obce mohly být předány starostům. 
Fyzicky i organizačně náročný 
a dlouhotrvající zásah při odstra-
ňování následků ničivého tornáda 
tak pro hasiče, po 28 dnech, končí. 
Teď nastane proces vyhodnocování 
jednotlivých fází této mimořádné 
události od toho prvotního nasazení, 
procesu evakuace, záchrany, až po 
fázi likvidačních prací. Bohužel, 
pro obyvatele postižené oblasti, 
je konec ještě daleko. Teprve teď 
přicházejí na řadu se svojí pomocí 
tolik potřební zedníci, pokrývači, 
a další odborní řemeslníci, kteří 
pomohou s opravami a s obnovou 
zasaženého území, aby lidé opět 
měli své domovy.

A hasiči jsou samozřejmě nadále 
připraveni pomoci v případě nouze, 
s výjezdem ze svých standardních 
dislokací.

dle zprávy plk. Mgr. Rudolfa 
Kramáře, vedoucího pracoviště 

komunikace, 
MV GŘ HZS ČR (foto mf)

Tornádo na Jižní Moravě – bilance

až do doby, než bude od vás bouřka 
vzdálená alespoň 10 km (tj. zhruba 
30 s mezi hřměním a bleskem).

Pokud vás zastihne bouřka v au-
tomobilu, zachovejte klid. Jestliže 
necháte okna i dveře zavřené, 
poskytne vám plechová karoserie 
spolehlivou ochranu v podobě Fara-
dayovy klece. Pokud jste v budově, 
během bouřky se raději zdržujte na 
suchém místě a dále od vodovodu, 
kamen, elektrospotřebičů, zásuvek 
a telefonu. Nezapomeňte zavřít 
okna a odpojit z elektřiny televizor 
a další přístroje, jejichž součástí je 
obrazovka.

zdroj ilustrační fotografie: 
Nelumadau, Public domain, 

via Wikimedia Commons. 

Rady od hasičů 
– jak se chovat za bouřky

Frýdek-Místek zahájil kompletní 
rekonstrukci zbrojnice Sboru dobro-
volných hasičů Frýdek ve Střelniční 
ulici. „Jde o první velkou opravu po 
24 letech. Zbrojnice už rekonstrukci 
nutně potřebovala. Nevyhovovala 
moderním potřebám hasičů ani 
stavebně, ani vybavením budovy. 
Hasičárna bude rozšířena a vnitř-
ně vybavena tak, aby se posílila 
akceschopnost jednotky,“ přiblížil 
primátor Petr Korč (Naše Město 
FM) s tím, že městu se podařilo 
v soutěži na dodavatele snížit před-
pokládanou cenu o téměř 20 mil. 
korun na něco přes 61 mil. korun 
bez DPH. Rekonstrukcí projde celá 
budova, která má na několika mís-
tech už také trhliny. Demolice čeká 
garáž, přístavky ve dvoře, scho-
diště i opěrné stěny uvnitř. Nově 
budou postaveny vnitřní opěrné 
konstrukce. Garáž se rozšíří a bude 
vybavena příslušnou vzduchotech-

nikou potřebnou k odsávání, větší 
bude sklad technických prostředků, 
postaví se nové zázemí zásahové 
jednotky a modernizace se dočkají 
veškeré rozvody energií a tepla. 
Hasiči budou mít více možností 
parkování uvnitř i vně budovy. Re-
konstrukci město zcela uhradí, žádá 
pouze o menší dotaci na energetické 
úspory. Jednotka dobrovolných 
hasičů ze Střelniční ulice zůstává 
plně akceschopná, dočasně sídli 
v blízké nemocnici, za což patří 
nemocnici poděkování. Jednotka se 
specializuje mj. na záchranné práce 
na vodě (takových je v kraji 15) a je 
jednou z osmi, které vyjíždějí také 
k zásahům při požárech chemických 
materiálů. Frýdečtí hasiči pomáhali 
také na jižní Moravě likvidovat 
následky tornáda. 

Ing. René Stejskal,
odbor kancelář primátora

Rekonstrukce zbrojnice SDH Frýdek

Tři otázky pro starostku SH ČMS Moniku Němečkovou
životním partnerem je Tomáš Lef-
ner, starosta OSH Ostrava - město, 
společně vychováváme dvě téměř 
dospělé dcery a naši výchovu již 
nepotřebuje zcela soběstačný syn 
Tomáš, strojník a řidič Záchran-
ného útvaru Hlučín. Obě dcery 
jsou studentky předposledního 
ročníku gymnázia, jsou samostatné 
a pomalu míří k vlastním osobním 
i profesním životům. Obě jsou ak-
tivní dobrovolné hasičky, podobně 
jako má jediná neteř Eliška. Mys-
lím, že naše hasičská rodinná ana-
mnéza je dostatečně vypovídající. 

Dobrovolnictví i profesní práce 
v SH ČMS je pro mě posláním, 
které stále přijímám s pokorou a re-
spektem. Má rodina mi vždy byla 
oporou, vím, že tomu nebude jinak 
ani nyní. Patnáct let jsem působila 
na postu náměstkyně starosty, můj 
rozsah práce i činnosti byl poměrně 
široký. Nevstupuji do úplně nezná-
mého prostředí. Jsem si vědoma, 
že s pozicí starostky se mi rozšíří 
odborná působnost, nemyslím si 
však, že se výrazně změní styl mé 
práce.  Po celý můj život jsem doká-
zala skloubit život osobní, profesní 
i dobrovolnou práci ve sboru včetně 

několika běžných koníčků a zálib. 
Nechystám se nic měnit, musím se 
vypořádat s nastalou situací, jak 
nejlépe budu umět, já i moje rodina. 

Drobnou obavu mám směrem 
k mé aktivní práci ve sboru. Je 
pro mě důležitá, řekla bych téměř 
nepostradatelná. Udržuje mě v ná-
zorné hladině „nás obyčejných 
dobrovolných hasičů“, je pro mě 
velkou motivací pro aktivní život. 
Při sborových akcích, s kamarády 
hasiči, s dětmi, se sportovci, s na-
šimi seniory si „dobíjím baterky“, 
tady čerpám energii a je to pro mě 
naprosto nezbytná studnice nápadů 

a názorů. Je možné, že díky časové-
mu vytížení budu muset právě tady 
ubrat. Jenže bez dobrovolnictví, 
bez sborových akcí pro veřejnost, 
brigád, komunikace se samosprá-
vou, bez schůzek, tréninků, závodů, 
akcí pro seniory a dalších to nebudu 
já. Tady upřímně vyslovuji svou 
obavu a udělám maximum, aby se 
tak nestalo.      

Děkuji paní  starostko za roz-
hovor.                              

 Mirek Brát       

(dokončení ze strany 1)

Výbava na přání:
BARE TRILAM Search&Rescue lze modifikovat 

zcela na přání uživatele: 
Varianty bot: Ponožky ze stejného materiálu 

jako oblek, které mohou být doplněny šněrovacími 
botami do vody typu Trek boot, nebo zásahovými 
botami. Neoprenovými botami. Neoprenovými botami 
vyztuženými ocelovou špičkou a ocelovou stélkou. 
Gumovými holínkami. Gumovými holínkami vyztu-

ženými ocelovou špičkou, ocelovou stélkou či obojím. 
Varianty kukel: Připevněná kukla z neoprenu 

či vícevrstvého prodyšného funkčního materiálu. 
Separátní kukla z neoprenu či vícevrstvého prodyš-

ného materiálu.
Varianty manžet: Krční i zápěstní manžety lze 

zvolit z latexu či neoprenu s tím, že neopren může 
být připevněn svoji hladkou stranou dovnitř, či zvenčí.

Varianty zipů: K tomuto obleku doporučujeme 
plastový suchý zip pro jeho flexibilitu. Na přání však 
lze objednat oblek i s kovovým zipem. Uživatel si 
určuje, zda chce zavírat zip od shora dolů či ze 
spodu nahoru.

Tento článek poskytla společnost FINN SUB 
s.r.o., dovozce produktů BARE pro ČR, která 
zajišťuje dovoz, servis a servisní školení všech 
produktů BARE.



HASIČSKÉ NOVINY 15/2021 l www.hasicskenoviny.cz strana 7

Ta
je

nk
a:

 „Š
V

Ý
C

A
R

S
K

É
 F

E
D

E
R

Á
LN

Í Ž
E

LE
ZN

IC
E

 “

Vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve vydavatelství HASIČI, s. r. o. Adresa: ul. 28. října 850, Nové Město n. Met., PSČ 549 01, e-mail: hasicskenoviny@post.cz. ISSN 2336–8721. Podání novinových zásilek řešeno smlouvou č. P. P. 50208/2002. Sazba iris@studio-iris.eu.
Vedoucí redakce Miroslav Brát, tel.: 773 791 525, e-mail: hasicskenoviny@post.cz. Předplatné: 774 862 150, distribuce@hasicisro.cz. Inzertní oddělení: tel. 602 835 012; e-mail: agh.k@seznam.cz. Podepsané články vy ja dřu jí ná zo ry au to rů a ne mu sí být to tož né se sta no vis kem 
vy da va tele nebo redakce. Uzávěrka dalšího čísla je 13. srpna 2021, vyjde 20. srpna 2021.

PRO CHVÍLE ODDECHU

Evropskou zemí, kde se dobře uplatňují 
hasičské vlaky, je určitě Švýcarsko. Není  
se čemu divit, uvážíme-li, že tato země 
má hustou železniční síť a více než 250 
železničních tunelů, kde je hasičský vlak 
– v případě potřeby – optimální techni-
kou. Hasičský vlak „po Švýcarsku“ se 
obvykle skládá ze tří vozidel, které mají 
vlastní nezávislé naftové motory.  Provo-
zovatelem těchto vlaků jsou? Odpověď 
naleznete v tajence dnešní křížovky.

ZAUJALO NÁS...

1. Trasu na místo zásahu určuje:
a) strojník
b) operační středisko
c) velitel zásahu

2. Při jízdě s výstražným světel-
ným a zvukovým zařízením:

a) je možné zároveň použít oran-
žovou sváděcí alej

b) je nutné rozsvítit obrysová 
a potkávací světla

c) je potřeba dodržet maximální 
povolenou rychlost

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

Otestujte si své hasičské znalosti

3. Průjezdný jízdní pruh na 
silnici o dvou jízdních pru-
zích v jednom směru řidiči 
vytvoří:

a) mezi sebou
b) na krajnici
c) v levém, rychlém pruhu

4. Za bezpečnost jízdy zásahové-
ho vozu zodpovídá:

a) velitel vozidla
b) velitel jednotky
c) řidič vozidla

5. Řidič, jedoucí k zásahu:
a) musí zastavit na pokyn policis-

ty
b) nemusí zastavit na pokyn poli-

cisty
c) zastaví na pokyn policisty 

pouze po potvrzení velitelem 
vozidla

správné odpovědi: 1b, 2a, 3a, 4a, 5a

Doprava na místo zásahu

Generálporučík Drahoslav Ryba odešel 
z postu „nejvyššího hasiče“

Po téměř 10 letech  skončil na pozici generálního ředitele Hasičského 
záchranného sboru České republiky (HZS ČR) generálporučík Ing. Dra-
hoslav Ryba. Narodil se roku 1962. Po skončení studií na Vysoké škole 
báňské, obor Technika požární ochrany, nastoupil v roce 1986 k profe-
sionálním hasičům do Žďáru nad Sázavou. V roce 1990 byl jmenován 
náčelníkem Okresní správy Sboru požární ochrany Žďár nad Sázavou 
a v roce 1995 ředitelem Hasičského záchranného sboru okresu Žďár nad 
Sázavou a okresním požárním radou. Od 1. ledna 2001 se stal ředitelem 
Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. Za jeho působení se 
mu podařilo v kraji prosadit a realizovat celou řadu úspěšných projektů. 
Generálním ředitelem HZS ČR byl od 1. prosince 2011. Generálporučík 
Ing. Drahoslav Ryba k 18. červenci 2021 skončil ve služebním poměru. 
Nově bude zastávat pozici přidělence HZS ČR při zastupitelském úřadu 
ČR v Bratislavě. Náplní jeho práce bude zejména spolupráce a výměna 
informací ČR a SR v oblasti požární ochrany, zásahové činnosti hasičů, 
ochrany obyvatelstva a krizového řízení, ale také organizování meziná-
rodních návštěv, účast na odborných konferencích a další aktivity. 

(foto archiv HZS ČR)

V neděli 25. července 2021 ze-
mřel nejstarší Zasloužilý hasič okre-
su Plzeň-sever pan Jiří MÜLLER 
z Kaznějova.

Celý svůj život zasvětil práci pro 
hasiče. I ve vysokém věku se rád 
zúčastňoval akcí sboru i okrsku 
Plasy a projevoval zájem o veškeré 
hasičské dění.

ČEST JEHO PAMÁTCE!
 

Hasičský vlak 

Začátkem prázdnin, se stejně 
jako roky předchozí, sešli děti 
a vedoucí na letním táboře v areálu 
Vojtův mlýn nedaleko obce Čistá 
na Rakovnicku. Tématem a inspi-
rací pro celotáborovou hru byla 
tentokrát oblíbená televizní soutěž 
Pevnost Boyard. Počasí letos všem 
přálo, takže došlo i na vodní hry 

V červenci 2021 proběhla  Letní 
škola instruktorů v Malých Svato-
ňovicích. Tradiční čtrnáctidenní 
vzdělávací program Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska 
byl určený pro účastníky ve věku 
15 až 18 let, kteří mají zájem 
o práci s mládeží. Těch do Malých 
Svatoňovic dorazilo 33. V prvních 
dnech frekventanty čekaly sezna-
movací hry i první přednášky na 
učebně. 
Odpolední program byl zpravi-
dla koncipován do praktických 
seminářů plných spor tovních 
i logických her, praktické výu-
ky a představování tipů na hry 
v kolektivech mladých hasičů. Na 
aktivity v Malých Svatoňovicích 
navázala Letní škola v Jánských 
Koupelích. I tato specifi cká akti-

a bitvy v bazénu. „Letošní tábor se 
povedl po všech stránkách. Měli 
jsme dost nováčků, a tak bylo dů-
ležité, zda si děti sednou. A klaplo 
to. Myslím, že se nám povedlo 
připravit hry na dobré téma a za-
jistit jejich různorodost tak, aby si 
na své přišli všichni, ti rychlejší 
nebo bystřejší, ale i kreativnější. 

vita je rozložena do 14 dní a její 
náplň je shodná s vzdělávacím 

Památce 
Jiřího MÜLLERA

Na táboře ve Vojtově mlýně 
si zahráli Pevnost Boyard

V Malých Svatoňovicích proběhla 
Letní škola instruktorů

Každý tak mohl svému týmu pro-
spět,“ říká hlavní vedoucí Jarka 
Čečrdlová. Mladší děti si většinu 
času užívaly her v táboře nebo 
v okolních lesích, starší dorostenci 
měli připravené speciální úkoly, 
které je mnohdy vyvedly zcela 
mimo táborovou základnu. Kromě 
fyzických aktivit, do kterých se 
často zapojovali i sami vedoucí 
a nejednou podávali opravdu vr-
cholové sportovní výkony, museli 
malí a velcí táborníci často zapojit 
rozum a logické myšlení, případně 
ukázat svou zručnost. Všechno 
ale vždy ve prospěch svého týmu. 
Protože porozumění, schopnost 
domluvit se a ukázat, že i ten nej-
menší a nejmladší má ve skupině 
svou cenu, je důležitý předpoklad 
nejenom pro práci u hasičů ale 
v jakémkoliv jiném pracovním 
kolektivu. Všichni jsme odjížděli 
spokojení a už teď se těšíme na 
Vojtův mlýn 2022!

Za OSH Rakovník 
Irena Špačková

Za ideálního letního počasí 
se na atraktivní paralelní trati 
v areálu sjezdovky SKI Horní 
Guntramovice představilo v so-
botu 24. července celkem 47 zá-
vodníků. V mužské kategorii 
do 35 let zvítězil rekordem trati 
2:51,3 Ondřej Rybnikář z Blatnice 
pod Svatým Antonínkem, v kate-
gorii nad 35 let byl nejlepší Zdeněk 
Janoš z Hati s časem 2:58,3. U žen 
se radovala za čas 3:04,6 Vladisla-
va Kalná z SDH Jarcová. Závod 
byl zařazen do poháru KSH MSK 
v TFA. SDH Březová u Vítkova, 
jakožto pořadatel soutěže, děkuje 
všem závodníkům za pěkné výko-
ny, sponzorům, provozovatelům 
SKI areálu a všem dalším, kteří 
se podíleli na zdárném zvládnutí 
celé akce.    (ze zdroje pozary.cz)

systémem vedoucích a instruktorů 
SH ČMS.
(textový a obrazový zdroj: dh.cz) 

IV. ročník TFA 
Guntramovice 



V dnešním zastavení putování 
po hasičských muzeích opustíme 
území naší republiky a podíváme 
se do Nizozemského království. 
V malém městě Hellevoetsluis, 
na historickém území Jižního 
Holandska, se nachází Národ-
ní hasičské muzeum Nizozemí. 
Počátky této muzejní expozice 
sahají do roku 1919, kdy hasičské 
sbory v Utrechtu, Amsterdamu 
a Rotterdamu věnovaly své histo-
rické vybavení Královskému nizo-
zemskému hasičskému sdružení. 
To založilo v roce 1926 vlastní 
specializované muzeum. Muzejní 
sbírky obsahují hasičské vybavení 
používané v Nizozemsku od polo-
viny 16. století do současnosti. Sa-
mostatnou částí muzea je výstava 
hasičských automobilů. Nechybí 

V závěru července  zasahovalo 
8 profesionálních a 10 dobrovol-
ných jednotek v ulici Bečovská 
v Uhříněvsi. Hořela tam skladová 
hala o rozloze cca 80 × 100 metrů. 
Po příjezdu první jednotky byla 
prakticky celá část v plném rozsa-
hu plamenného hoření. Velitel zá-
sahu na místo postupně povolával 
další jednotky, byly zřízeny úseky 
pro hašení rozsáhlého požáru 
a voda byla dodávána kyvadlovou 

V roce 2017 se dobrovolní hasiči 
z Ostrova na Karlovarsku rozhodli 
připravit benefiční akci, jejímž 
smyslem byla podpora vybraných 
dětí, kteří opravdu potřebují po-
moc. Akce pojmenovaná Společně 
k cíli s hasiči byla od počátku 
koncipována jako běžecká a cykli-
stická, a pomoc byla zamýšlena ve 
dvou rovinách. Jednak touto akcí 
upozornit, že mezi námi žijí rodiny 
s dětmi s různým onemocněním, 
a opravdu potřebují jakoukoliv 
pomoc. A pak také s využitím pe-
něz ze startovného, dobrovolných 
příspěvků a sponzorských darů 
nashromáždit f inanční částku, 
následně předanou konkrétní vy-
brané rodině. Po nultém zkušebním 
ročníku připravili ostrovští hasiči 
další dva úspěšné ročníky v na-

Pozvánka do Národního hasičského 
muzea Nizozemského království 

ani sbírka uniforem či miniatur 
s hasičskou tématikou. A jedna 
zajímavost na závěr. Muzeum 
nabízí možnost pořízení svateb-
ních fotografi í přímo v expozici. 

Podmínkou je „pouze“ čtyřčlenná 
svatební skupina a příspěvek 45 
EUR do muzejní pokladny. 

zdroj foto: 
nationaalbrandweermuseum.nl

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

Mistrovství světa dorostu v požárním sportu se uskuteční chorvatském městě Čakovec v termínu 9. až 15. srpna 
2021. Soutěže se uskuteční v souladu s pravidly soutěže v hasičském a záchranném (požárně aplikovaném) spor-
tu a pravidly mezinárodních soutěží v hasičském a záchranném sportu s dodatky a změnami v roce 2021. Závody 
se konají v nasazení motorových čerpadel společnosti ROSENBAUER FOX 111 se spojovacími hadicemi STORZ 3. 

(zdroj fotomontáže prezentující město Čakovec: 
Varzo, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons)

Mistrovství světa dorostu v Čakovci 

Požár haly hasily profesionální 
i dobrovolné jednotky

dopravou. Vrtulník PČR monito-
roval požár ze vzduchu. V hale 
bylo uskladněno drogistické zbo-
ží. Chemici pražských hasičů 
prováděli měření nebezpečných 
koncentrací v ovzduší. V obyt-
ných částech nebyly nebezpečné 
koncentrace naměřeny, zástupci 
městských částí dostali informace 
a doporučení, aby obyvatelé ne-
větrali. Výzvu občanům předával 
i speciální vůz PČR. Škoda byla 

prosto stejném duchu, loňský rok 
pak chystanou akci znemožnila 
epidemiologická situace. Ani letos 
aktuální situace příliš nepřeje hro-
madným akcím, i tak se ostrovští 
hasiči rozhodli další díl běžecké 
a cyklistické akce Společně k cíli 
s hasiči připravit. S jednou obmě-
nou. Letošní ročník je virtuální. 
Nebude tedy společný hromadný 
jako v předchozích ročnících, ale 
každý zaregistrovaný účastník si 
zvolí svojí trasu pro běh či jízdu na 
kole, zvolí si i svůj vlastní termín 
a organizátorům jen zašle ozná-
mení, že vše úspěšně absolvoval. 
I letos je jedním z cílů podpořit 
fi nančně vybrané rodiny, na tuto 
část akce putují všechny prostředky 
ze startovného, dobrovolné pří-
spěvky nad výši startovného a další 

odhadnuta na 120 milionů ko-
run, příčina požáru je v šetření. 
U události se vystřídaly všechny 
jednotky pražských profesionál-
ních hasičů včetně podnikových 
a více než desítka jednotek sborů   
dobrovolných hasičů. Během 
zásahu byli lehce zraněni dva 
příslušníci HZS hl. m. Prahy a tři 
dobrovolní hasiči. 

(foto Leoš Kučera, HZS ČR) 

získané fi nanční prostředky. Akce 
má svoje webové stránky, kde jsou 
shrnuty všechny předchozí roční-
ky, a kde byla zároveň i možnost 
se registrovat do letošního běhu 
či jízdy na kole. Registrace byly 
otevřené všem. Webové stránky 
akce Společně k cíli s hasiči jsou na 
této adrese: https://skc.hasiciostrov.
cz/ A rovněž na podporu akce je 
aktivní i profil akce na sociální 
síti Facebook na adrese: https://
www.facebook.com/Spolecnekci-
lishasici/

(zdroj HZS 
Karlovarského kraje) 

Společně k cíli s hasiči


