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Požár a výbuch hradu Špilberk

Zásahy u požárů ve vnitřních prostorách patří k nejnáročnějším. foto mf 
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Znalostní 
testLetošní rok v Bobrové Pozvánka do Hasičského 

muzea v Jenišovicích

Když máte na bedrech již „13 
křížků“, nejlépe to oslavíte, když 
předvedete trvalý mladistvý elán. 
Tak tomu bylo i 7. srpna 2021 
v rámci slavnostního dne pro SDH 
Třebihošť a Dehtov v Královéhra-
deckém kraji. Připomínka 130. 
výročí existence tamního dobro-
volného hasičského sboru se nesla 
v duchu závodů v požárním útoku. 
Nechyběl ani slavnostní průvod 
obcí, výstavka jako ohlédnutí za 
časem minulým či prezentace 
historické hasičské techniky SDH 
Třebihošť a Dehtov včetně tech-

SDH Třebihošť a Dehtov si připomněl 130. výročí 
založení i závodem v požárním útoku

niky okolních sborů. Večer akce 
pokračovala i koncerty s rockovou 
hudbou. Připomeňme, že Sbor dob-
rovolných hasičů byl v Třebihošti 
založen z podnětu pana učitele 
Skalického v roce 1891. Regist-
race v župních orgánech a vlastní 
činnost sboru byla započata na 
začátku roku 1892. Během svého 
dlouholetého působení byl sbor 
dobrovolných hasičů nositelem 
kulturního a společenského života 
v obci. Byly pravidelně pořádány 
hasičské plesy, ukázky hasičských 
cvičení a soutěže v hasičských 

dovednostech. Zároveň byl sbor 
připraven pomoci občanům při 
zdolávání požárů a likvidaci ná-
sledků ostatních živelných pohrom. 
Při sloučení obcí Třebihošť a Deh-
tov pod jeden obecní úřad byly 
sloučeny i hasičské sbory a vznikl 
tak Sbor dobrovolných hasičů Tře-
bihoště a Dehtova.

Hasičské noviny požádaly 
o krátký rozhovor dlouholetého 
starostu SDH Třebihošť a Dehtov 
pana Jiřího Dufka: 

Pane starosto, slavíte tento rok 
130. výročí založení hasičského 

dobrovolného sboru, Pokud byste 
si troufl do další dekády for-
mulovat tři cíle, kterých chcete 
dosáhnout, které by to byly? 

Důležitá je pro nás práce s mlá-
deží. Té se ostatně intenzivně 
věnujeme již několik desetiletí. Do 
budoucna je pro nás velmi důležitá 
i přestavba hasičské zbrojnice. 
Máme na kraji již třetí rok žádost 
o finanční podporu. Takže získání 
dotace na tuto akci je pro nás zá-
sadní. Co se týká techniky, jsme 
nyní spokojeni. Jsme JPO V, takže 
nemáme cisternu. Nový dopravní 

automobil jsme již obdrželi. Pře-
stavba hasičské zbrojnice je pro 
nás podstatná, protože potřebujeme 
zvětšit garáž, abychom mohli mít 
za dopravní automobil i přívěsný 
vozík. 

Můžete z poslední doby jmeno-
vat nějaký důležitý zásah hasičů 
v obci či v okolí? 

Zrovna před několika málo 
týdny u nás řádila silná bouře 
doprovázená vichřicí, která vážně 
poškodila několik střech. Při likvi-
daci následků této živelní pohromy 
se opět ukázala potřebnost našeho 
hasičského sboru. 

 Na jaké úrovni je spolupráce 
s obcí, místní samosprávou? 

Spolupráce je na velmi dobré 
úrovni. Kromě hasičského sboru 
se v obci angažuje i Český svaz 
žen. Dá se říci, že tyto dva spolky 
jsou u nás nositeli společenského 
a kulturního života. 

Co vás, pane starosto, v po-
sledních době nejvíce potěšilo? 

(s úsměvem) Potěší mě, až bude-
me mít dnešní den zdárně za sebou. 
Byla s ním velká práce organizačně, 
a je to náročné i finančně. Tak bych 
zde rád poděkoval za dotaci ze stra-

Sbor dobrovolných hasičů Lázně 
Bělohrad má nové vybavení. Díky 
štědrému příspěvku Nadace ČEZ 
a části peněz od města Lázně Bě-
lohrad se rozrostlo o tolik potřebné 
AKU nářadí a chybějící D hasicí 
program. Toto vybavení hasičům 
chybělo především u lesních po-
žárů a požárů bytů. AKU nářadí 
(vrtačka, šavlová pila a úhlová 
bruska) pomůže dobrovolným ha-
sičům zvládnout snadněji tech-
nické zásahy, například otevírání 
uzamčených prostor. SDH Lázně 
Bělohrad si podpory Nadace ČEZ 
velmi váží a děkuje za podporu! 
J. Stárek, SDH Lázně Bělohrad 

(z portálu pozary.cz)

V Ústřední hasičské škole v Ján-
ských Koupelích byl úspěšně 
ukončen již 29. ročník Letní školy 
instruktorů. Jednalo se se o pat-
náctidenní vzdělávací akci určenou 
členům SH ČMS ve věku 15 až 18 
let, kteří chtějí do budoucna praco-
vat s hasičskou mládeží. Konala se 
v termínu od 24. 7. do 7. 8. 2021. 
Během dvou prázdninových týdnů 
se zde vzdělávalo 45 frekventantů 
z celé republiky. Absolvovali 
řadu teoretických i praktických 
přednášek zahrnujících důležité 
informace o práci s kolektivy mla-
dých hasičů. 

Pořadatelé srdečně zvou na 
XX. ročník Hasičského pětiboje 
– Firefighter Combat Challenge 
Telč, který se uskuteční dne 18. 
září 2021 od 9.00 hod na stanici 
Hasičského záchranného sboru 
Kraje Vysočina v Telči. Soutěž 
pořádá Hasičský záchranný sbor 
Kraje Vysočina, územní odbor 
Jihlava ve spolupráci s Hasičským 
sportovním klubem okresu Jihlava, 
Sborem dobrovolných hasičů Telč 
a Českou hasičskou sportovní fede-
rací, sportovním svazem hasičů za 
podpory řady sponzorů. Soutěž je 
modifikací závodu, který se kromě 
Severní Ameriky pořádá pouze 
v několika evropských státech 
s účastí světové elity závodníků. 
V letošním ročníku může změřit 
své síly až osmdesát borců v závodě 
jednotlivců, po kterém bude násle-
dovat soutěž štafet. Občerstvení 
zajištěno, doprovodný program.

Slavnostní den začal neméně slavnostním průvodem obcí. Starosta SDH Třebihošť a Dehtov Jiří Dufek přijímá hlášení o začátku závodů. (dokončení na straně 5)

Nadace ČEZ 
pomohla 

Firefighter 
Combat Challenge 

Telč 2021

Letní škola 
instruktorů 



TELEGRAFICKY

Ze statistik i hasičských zkuše-
ností vyplývá, že požáry v Česku 
jsou nejčastější právě v letních 
měsících, v červenci a v srpnu. 
Tradičně nejvíce požárů je v tomto 
období v lesích či obecně v přírodě. 
Se zvyšujícím se oteplováním navíc 
riziko vzniku požárů dál narůstá. 
Uvidíme, jaké závěry nám ukáží 
statistiky pro letošní prázdniny. 
Dobrou zprávou je, že s prevencí 
požárů v rizikových oblastech 
a zónách pomáhá i chytrá tech-

nika. Jedná se o tzv. dohledové 
termokamery. Dohled pomocí 
termokamer nachází využití nejen 
v průmyslových podnicích, ale také 
například na skládkách odpadů, 
kde zařízení ukazuje nejteplejší 
bod a odhalí problémová místa 
dříve, než vznikne riziko požáru 
nebo dojde k zahoření. Prázdniny 
se pomalu chýlí ke konci. Ať je v je-
jich závěru červených kohoutů na 
polích, v lesích, v obcích i městech 
co nejméně! 

 

Smrtelná nehoda
V srpnu vyjížděli prostějovští 

hasiči k dopravní nehodě dodávky 
nedaleko obce Seloutky na Pro-
stějovsku, kde vozidlo narazilo 
do stromu a řidič na místě svým 
zraněním podlehl.
zdroj: HZS Olomouckého kraje 

Požár vyvážecí 
soupravy 

V srpnu vyjely jednotky profe-
sionálních hasičů ze stanic v Ná-
měšti nad Oslavou, Třebíči a Velké 
Bíteši společně s jednotkou Sboru 
dobrovolných hasičů z Kralic nad 
Oslavou k ohlášenému požáru 
vyvážecí soupravy na komunikaci 
u Náměště nad Oslavou. Hasičům 
se podařilo velmi rychle dostat 
plameny pod kontrolu. Při požáru 
ani samotném zásahu se nikdo 
nezranil. Majetková škoda vzniklá 
požárem byla předběžně vyčíslena 
na částku 1,1 milionu korun. Pří-
čina vzniku požáru se vyšetřuje.

dle zprávy kpt. Ing. Bc. Petry 
Musilové – tiskové mluvčí 

HZS Kraje Vysočina 

Nehoda kamionu

Hasiči ze stanic Litoměřice, 
Lovosice a Roudnice nad Labem 
v srpnu zasahovali u dopravní 
nehody převráceného kamionu 
na 30,5 km dálnice D8 u exitu 
č. 29 u Roudnice nad Labem. 
Zdravotnická záchranná služba 
ošetřila zraněného řidiče. Hasiči 
likvidovali únik nafty a hydrau-
lického oleje na povrchu dálnice 
a přečerpávali naftu z tahače do 
sběrných nádob. Po vyproštění 
a odtahu kamionu hasiči provedli 
oplach vozovky. 

HZS Ústeckého kraje 

Zásah na dálnici D1

Nehoda dvou osobních a tří 
nákladních vozidel se stala v srpnu 
na 194,5. kilometru dálnice D1 
ve směru na Ostravu. K nehodě 
vyjely tři profesionální hasičské 
jednotky. Hasiči jednoho řidiče 
z nákladního vozu během deseti 
minut vyprostili pomocí hydraulic-
kého zařízení a předali jej do péče 
záchranné službě. Dálnice byla 
v počátku zásahu neprůjezdná, ná-
sledně se podařilo obnovit provoz 
jedním jízdním pruhem. Jednotky 
zajistily havarovaná vozidla proti 
požáru a zasypaly uniklé provozní 
kapaliny. 

dle zprávy Jaroslava Mikošky, 
tiskového mluvčího HZS JmK 

V srpnu zasahovaly jednotky 
požární ochrany ve spolupráci se 
ZZS a dobrovolníky ze Skalní zá-
chranné služby u tří případů, kdy 
došlo ke zranění osob ve skalním 
terénu. Při pohybu v takovém na 
orientaci složitém a pro zásah slo-
žek IZS náročném a těžko přístup-
ném terénu doporučujeme sledovat 
informační tabulky s označením 
tzv. traumabodů a nezapomeňte 
ani na aplikaci Záchranka. To vše 
usnadňuje lokalizaci místa události 
a především pak další organizaci 

V srpnu došlo k požáru v prů-
myslovém areálu Jaktáře v Uher-
ském Hradišti. Požární poplach byl 
vyhlášen jednotce profesionálních 
hasičů z požární stanice Uherské 
Hradiště a Zlín, jednotce Hasičské-
ho záchranného sboru podniku Me-
sit reality s.r.o. a jednotkám sboru 
dobrovolných hasičů obcí Babice, 
Bílovice, Staré Město u Uherského 
Hradiště, Hluk, Kunovice, Nedako-
nice a Uherský Ostroh. Na místo 
požáru vyjely 2 automobily výš-
kové techniky, 11 automobilových 
cisteren, 1 dopravní automobil a 1 
velitelský automobil. Průzkumem 
bylo zjištěno, že hoří technologické 
zařízení v provozu galvanovny. Ha-
siči v dýchacích přístrojích zřídili 
dva útočné proudy vody C. Požár 
byl hašen s pomocí střední pěny. 

Tři hasičské jednotky se v srpnu 
zapojily do záchrany částečně po-
topené šestimetrové lodi v Těrlicku 
na Karvinsku. Na místo byly vyslá-
ny profesionální hasičské jednotky 
ze stanic HZS MSK v Havířově 
a Karviné a spolu s nimi i místní 
dobrovolní hasiči z Těrlicka. Po 
příjezdu na místo bylo zjištěno, že 
došlo k potopení lodi Faeton Sport 
630, zadní částí plavidlo „sedělo“ 
na dně vodní nádrže. Hasiči vzhle-
dem k drobnému úniku provozních 
náplní z lodi kontaktovali orgány 
životního prostředí a začali pra-
covat na vytažení stroje na břeh. 
Nejprve ohraničili prostor okolo 

Dvě osobní vozidla se srazila 
v srpnu na silnici I/6 na výjezdu 
z Karlových Varů směrem na 
Prahu. Po srážce se jedno z vozi-
del převrátilo na střechu. V obou 
autech zůstaly zaklíněné osoby. 
Na místě zasahovala dvě družstva 
hasičů ze stanice Karlovy Vary 
a jednotka hasičů z Ostrova. Na 
vyproštění zraněných museli hasi-
či použít hydraulické nástroje. Po 
vyproštění začali hasiči okamžitě 

Zásahy ve skalách
záchranných prací. O co v jednot-
livých případech šlo? V sobotu 
odpoledne (7. 8. 15:55) pomáhali 
profesionální hasiči z Broumova 
a Náchoda, dobrovolní hasiči 
z Adršpachu a Teplic nad Metují 
a dobrovolníci ze Skalní záchranné 
služby při transportu zraněné běž-
kyně ze skal v katastru Adršpachu. 
Pacientka byla zajištěna ve vakuové 
matraci, takto byla dopravena 
k informačnímu centru, kde si ji 
převzali zdravotníci. Od záchrany 
zraněné běžkyně se hasiči a dob-

Hala byla silně zakouřená. K její-
mu odvětrání byla otevřena vrata 
a použity přetlakové ventilátory. 
Požárem byla poškozena techno-
logie a konstrukce střechy. Škoda 
vzniklá požárem byla stanovena 

lodi plovoucími sorpčními hady 
ze sorbentového kontejneru, aby 
zabránili rozšíření úniku na větší 
plochu. Poté byl nasazen automo-
bilový jeřáb. Zasahující hasiči loď 
uvázali, vyrovnali a ponorným 
elektrickým čerpadlem z ní vy-
čerpali vodu, aby snížili hmotnost. 
Následně bylo možné plavidlo 
vyzdvihnout a položit na břehu na 
připravený přívěs. Sorpčními hady 
ohraničený „film“ na vodní hladině 
jednotky zasypaly speciálním hyd-
rofobním sorbentem a posbíraly 
do připravených nádob, které byly 
odvezeny k ekologické likvidaci.

HZS Moravskoslezského kraje 

u dvou osob s oživováním až do 
příjezdu posádek záchranné služ-
by. Na žádost záchranné služby 
hasiči rovněž hned vedle místa ne-
hody připravili prostor pro přistání 
vrtulníku. Při nehodě se zranilo 
všech pět osob z obou vozidel, dvě 
osoby zraněním na místě podlehly, 
dvě osoby byly transportovány do 
nemocnice letecky, jedna osoba 
sanitkou. 

HZS Karlovarského kraje 

V srpnu přijala tísňová linka 
středočeských hasičů oznámení 
o požáru dvoupatrového bytového 
domu v Čáslavi. Jelikož první 
oznamovatel uvedl, že požárem je 
zasažen přízemní byt, ve kterém 
se navíc měla nacházet nezletilá 
osoba, a celá chodba je zakouřena 
a ostatní obyvatelé se nemohou 
dostat ven, vyslal operační důstoj-
ník na místo profesionální hasiče 
z Čáslavi a Kutné Hory spolu s dob-
rovolnými jednotkami obcí Čáslav 
a Vrdy. K likvidaci požáru byly 
nasazeny dva vodní proudy. Osoby, 
které zůstaly v domě uvězněny, ha-
siči evakuovali za pomoci výškové 
techniky. Celkem bylo zachráněno 

V první polovině srpna přijalo 
Krajské operační a informační stře-
disko HZS LK informaci o požáru 
haly v Jablonci nad Nisou, Rýno-
vicích. Jednotka ze stanice HZS 
Jablonec nad Nisou, která byla na 
místě události jako první během 5 
minut od vyhlášení poplachu pro-
vedla nezbytný průzkum a současně 
započala provádět hasební práce. 
Postupně se do areálu dostavilo 
dalších 7 jednotek PO. Lokalizovat 
požár se hasičům povedlo po cca 
45 minutách za použití 3 vodních 
proudů C, to jak vnitřní, tak vnější 
zásahovou cestou. Další dvě hodi-
ny jim zabralo rozebírání střešní 
konstrukce a opláštění, při kterém 
postupně vyhledávali a dohašovali 
skrytá ohniska až do samotné likvi-
dace požáru. Po celou dobu zásahu 
museli být hasiči vybaveni dýchací 
technikou z důvodu silného zakou-
ření zplodinami hoření. K odvětrání 
rozsáhlých prostor hasiči nasadili 
4  řetlakové ventilátory. Do předání 
místa zásahu odpovědné osobě byla 
velitelem zásahu na místě pone-
chána JSDHO Jablonec nad Nisou 
– Paseky, která zajišťovala dohled 
nad požářištěm. Příčina vzniku 
požáru je v šetření a vyšetřovatel 
požáru upřesnil, že škoda bude 
v řádu milionů Kč. V souvislosti 
s tímto požárem nedošlo k žád-
nému zranění. Na místě události 
zasahovaly jednotky: HZS Jablonec 
n. N. a Liberec a JSDHO Jablonec 
nad Nisou – Paseky, Maršovice, 
Liberec – Vratislavice nad Nisou, 
Janov nad Nisou, Liberec – Vesec, 
Lučany nad Nisou.

por. Bc. Jakuba Suchardy,
 HZS Libereckého kraje 

rovolníci ze SZS přesunuli k dal-
šímu případu, tentokrát se jednalo 
o pád horolezce ze skály v katastru 
Dolního Adršpachu (7. 8. 16:48). 
Lezec spadl z několikametrové 
výšky, naštěstí byl při vědomí a se 
záchranáři komunikoval. Zraněný 
byl zajištěn do vakuové matrace, 
připraven k transportu v podvěsu 
pod vrtulníkem, kterým byl ná-
sledně dopraven do zdravotnického 
zařízení. Na místě zasahovali 
profesionální hasiči ze stanice Ná-
chod, Broumov a JSDH Adršpach 
a Skalní záchranná služba. Další 
záchranu osoby ze skalního terénu 
absolvovali hasiči v katastru Žďáru 
nad Metují v neděli odpoledne 
(8. 8. 17:57). Zraněná osoba byla na 
terénní šestikolce transportována 
k vozidlu zdravotnické záchranné 
služby. Na místě zasahovali profe-
sionální hasiči ze stanic Broumov 
a Náchod, JSDH Žďár nad Metují 
a Skalní záchranná služba.

Martina Götzová, 
tisková mluvčí HZS KHK, 

foto: HZS KHK

v předběžné výši 10 milionů korun. 
K zranění osob nedošlo.

dle zprávy 
nprap. Romana Žemličky, 

HZS Zlínského kraje

Potopená loď Požár v průmyslovém objektu

Za požár mohla závada 
na stolním počítači

pět osob, které sice skončily v péči 
zdravotnické záchranné služby, ale 
byly ponechány na místě. Z hořící-
ho domu hasiči vynesli také psa, ten 
ošetření nepotřeboval. Pro majitele 
zasaženého bytu byl na místo po-
volán člen týmu posttraumatické 
péče. Pro obyvatele zasaženého 
objektu bylo místostarostou zaří-
zeno náhradní ubytování. Škoda, 
kterou požár způsobil, se vyšplhala 
na jeden a půl milionu korun. Pří-
činou požáru je technická závada 
na stolním počítači.

dle zprávy 
ppor. Ing. Jana Sýkory, DiS., 

oddělení IZS 
HZS Středočeského kraje

Zásah s dýchací 
technikou 

Tragická nehoda
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Požár a výbuch na hradě Špilberk

České Budějovice hořely kvůli souboji
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V 18. století neměly již brněnský Špilberk 
bránit proti nepříteli hradební zdi, ale 
především dělostřelectvo. V pevnosti 
dokonce pracovala specializovaná 
dělostřelecká laboratoř. Ovšem, i mistr 
tesař se někdy utne!

Příčiny velkých katastrof jsou mnohdy 
malicherné a nebýt hrozivých následků, 
byly by důvodem k pobavenému 
nadzvednutí obočí. Tak tomu bylo 
i s ničivým požárem, který v roce 1641 
zasáhl České Budějovice. 

 V březnu roku 1742 otřásl Špil-
berkem mohutný výbuch, následně 
pevnost zachvátil požár. Pozdější 
vyšetřování ukázalo, že z nezná-
mých příčin explodovalo dvacet 
kusů dělostřeleckých granátů (ka-
ždý o váze 10 kilogramů). Výbuch 
o život připravil 29 lidí. Iniciací 
výbuchu byla chybná manipulace 
s granáty a patrně i obyčejná lidská 
nedbalost. 

Štěstí v neštěstí
Výbuch na Špilberku nemohl 

z vojenského a strategického hle-
diska přijít v horší okamžik. Brno 
bylo v té době totiž obklíčeno prus-
kou armádou. Mohlo se tak zdát, 
že exploze munice v pevnosti byla 
dílem pruských sabotérů. Tuto teo-
rii se ale nikdy nepodařilo podpořit 
fakty a argumenty. Obráncům Brna 
a Špilberku přálo štěstí, protože vý-

Na počátku všeho byl střelecký 
souboj, na jehož konci byl zraněný 
poručík. Ten se svěřil do péče vo-
jenskému ranhojičovi. Co dát na 

buch mohl být pro hrad extrémně 
devastující. Stačilo, pokud by bylo 
připravované munice více nebo by 
byla výroba přesunuta do vnitřních 
prostor. Výbuch a požár Špilberku 
v roce 1742 měl za následek vznik 
bezpečnějších kasemat v přístavbě 
s valenými klenbami. Tyto stavební 
práce na Špilberku měly nejvyšší 
prioritu a byly strategické z hledis-
ka obrany celé Moravy. 

Od dělostřelců  
k dozorcům

Budování více než sto metrů 
dlouhé chodby v severním křídle 
Špilberku a kolem sta metrů v kří-
dle jižním trvalo dlouhé tři roky. 
Svému prvotnímu účelu v situaci 
obléhání Špilberku však kasematy 
nikdy neposloužily. Císař Josef 
II. pak změnil Špilberk na civilní 
vězení pro nejtěžší zločince, kteří 

věží. Naštěstí bylo jen pět obětí na 
životech, protože obyvatelé města 
se dokázali před ohněm uchránit 
a uniknout do bezpečí. Možnost ha-
sebních prací značně komplikoval 
fakt, že Evropa se stále nacházela 
v období třicetileté války. České 
Budějovice byly ve fázi zesilování 
městské fortifikace, brány do města 
byly pevně uzavřené, pokud by se 
náhle objevila nepřátelská vojska. 
Zdroje vody na hašení se ovšem 
nacházely právě za městskými 
hradbami. Na hydranty v českobu-
dějovických ulicích si musíme ještě 
nějaké to století počkat. 

Oheň si „vystřelil“ 
Požár zachvátil i dřevěný ochoz 

obranných hradeb a jako ohnivý 
had takto obkroužil takřka po-
lovinu města. Na ochozech byly 

zde mohli očekávat temné kobky 
a přikování k řetězu. 

„Hasičský polygon“
Zranitelnost Špilberku ohněm 

si dobře uvědomují brněnští hasi-
či, kteří zde již vícekrát pořádali 

umístěné i nabité střelné zbraně. Ty 
začaly v ohni samovolně vystřelo-
vat, což musel být pro současníky 
děsivý zážitek, protože výstřely 
vyvolávaly zdání, že za ohnivou 
stěnou postupují i nepřátelské oddí-
ly. Oheň si takto z lidí „vystřelil“… 
Značné riziko představovaly i me-
tráky střelného prachu, které byly 
uložené v jedné z věží. Pokud by 
střelný prach explodoval, výbuch 
by zcela jistě zničil obrovskou část 

taktická cvičení. V roce 2014 se na-
příklad zaměřili na svoji schopnost 
vypořádat se s požárem v severním 
křídle hradu a především chtěli 
v praxi ověřit dálkovou dopravu 
vody na místo požáru. Cvičení teh-
dy vyplynulo z aktivní spolupráce 
brněnských profesionálních hasičů 

s Muzeem města Brna. Vzhledem 
k rozlehlosti a uspořádání objektu 
to nebyl jednoduchý úkol. Zásahu 
se účastnilo osm jednotek jak 
profesionálních tak dobrovolných 
hasičů. Do akce se zapojilo celkem 
čtrnáct cisteren. Hasiči natáhli 
hadicové vedení v řádu stovek 

metrů a na velké nádvoří hradu se 
podařilo dostat 2 000 litrů vody 
za minutu. 

Připravil Mirek Brát, 
zdroje foto spilberk.cz, 

via wiki, HZS ČR (JMK)

města. Bohužel, ničivé síle ohně 
neunikl gotický kostel sv. Miku-
láše. Žár roztavil kostelní zvony, 
shořely krovy, propadla se klenba 
svatostánku. Náprava škod v Čes-
kých Budějovicích a úplné zahla-
zení stop po tomto požáru trvaly 
několik desetiletí. 

Připravil Mirek Brát, 
zdroje foto via wiki, 

HZS ČR, flickr 

postiženou ránu? Nejlépe snad ho-
jivou mast! Takovou mastičku však 
bylo nutné nejprve vyrobit. Ranho-
jič přichystal všechny ingredience 

a na ohni pečlivě promíchával. Už 
asi nikdo nezjistí, co byly přísady 
jeho mastičky. Jisté však je, že mast 
se na ohni vznítila a byla příčinou 
rozsáhlého požáru. 

Bilance požáru 
Byl 24. červenec 1641, letní den 

s poněkud větrným počasím. Byl to 
právě vítr, který rozšířil požár na 
rozsáhlou zastavěnou oblast. Cestu 
ohni usnadňovaly snadno zápalné 
šindelové střechy. Běsnění ohnivé-
ho živlu trvalo sedm hodin. Shořelo 
přes dvě stě domů, kostel, sýpky se 
zásobami obilí i tucet hradebních 

Zdroje vody pro hašení požárů se kdysi nacházely až za městskými hradbami. 

Požár Českých Budějovic na dobovém vyobrazení. 

Cvičení hasičů na Špilberku. 

Hrad Špilberk měl pro Brno velký strategický význam. 

Vodní proudy na nádvoří hradu. „Špilas“ jako mocný obr nad městem. Historický pohled na Špilberk. 

Historický budějovický požární řád. 

Současný pohled na historické centrum města. 



„Vloni šlo o atypickou sezónu. 
Kdyby mně někdo vloni řekl, že 
se zúčastníme šesti závodů místo 
obvyklých dvaceti až třiceti, prostě 
tomu neuvěřím. I to málo, co jsme 
však stihli absolvovat, stálo za to. 
V průběhu prázdnin se družstvo 
starších žáků radovalo z první-
ho místa na pohárové soutěži 
v Hrobicích. Ze Starého Lískovce 
u Brna si ze soutěže jednotlivců 
přivezli zlatý pohár Sofie Burtono-
vá a Dominik Kratina a bronzový 
pohár Vítek Veselý. Petr Bělíček 
vybojoval dva stříbrné poháry v zá-
vodech jednotlivců v seriálu České-
ho poháru na 100 m, a také se stal 
vicemistrem České republiky ve 
výstupu na cvičnou věž v kategorii 
dorostu. V září jsme přípravu sou-
středili na okresní kolo hry Plamen, 
které se uskutečnilo začátkem říj-
na, kde se nám podařilo vybojovat 
druhé a čtvrté místo. Podzim měl 
patřit také halovým soutěžím, ale 
na ty už nedošlo,“ uvedla vedoucí 
mládeže Zdenka Jurčová.

Nesnáze s Plamenem
„Letos odborná rada mládeže 

při OSH Zlín vzápětí po rozvolnění 
zorganizovala okresní kolo hry 
Plamen a dorostu. V Zádveřicích 
bylo nezbytné skloubit tréninky 
třech závodních družstev s dalšími 
dvěma týmy, pro trenéry, vedoucí 
a děti nastalo hektické období, 
kdy byla nutná intenzivní příprava 
až pětkrát v týdnu. Okresní kolo 
v podání družstva mladších žáků 
vyznělo jednoznačně. Mladí hasiči 
vyhráli štafetu dvojic, požární útok 
a právem získali pohár prvenství 
a zlaté medaile. Týmu starších žáků 
se povedla štafeta dvojic v druhém 
nejrychlejším čase, ale v požárním 
útoku se projevila nezkušenost. 
Jedenáctý čas v součtu disciplín 
vynesl družstvu „bramborové 
medaile“. Na krajském kole repre-
zentoval vůbec poprvé tým do-
rostenek a trojnásobné zastoupení 
bylo v soutěži jednotlivců. „Závod 
družstev provázely organizační 
a technické problémy, bylo příšerné 
vedro a k tomu se nám nedařilo 
prodat, co bylo natrénováno. No 
zkrátka nebyl to „náš“ den. Holky 
skončily čtvrté ve Zlínském kraji, 

 V neděli 8. srpna 2021 se na 
hasičském stadionu v Hradci Krá-
lové uskutečnilo Mistrovství Čes-
ké republiky v požárním útoku. 
V letošním roce má, z důvodu řady 
omezení, celorepubliková soutěž 
jiný formát. V jednotlivých disci-
plínách požárního sportu se bude 
soutěžit odděleně, ve třech různých 
termínech a místech. Jako první 
„mistrovský marathón“ odstarto-
valy právě požární útoky v Hradci 
Králové. Celkem se na start posta-
vilo 30 družstev mužů a 30 družstev 
žen. V kategorii mužů zvítězili 
a mistry republiky se stali závodníci 
z SDH Seč z Pardubického kraje 
s časem 25,45 s, na druhém místě se 
umístilo družstvo z SDH Těškovice 
(Moravskoslezský kraj) s časem 
25,90 s. Na třetím místě je na stupni 

Řecko sužují rozsáhlé lesní po-
žáry. Teploty ve stínu přesahují 
i hranici 40 °C, navíc situaci aktu-
álně zhoršuje poměrně silný vítr, 
o rychlosti až 70 km v hodině, 
což výrazně napomáhá dalšímu 
šíření ničivých požárů. Kromě tu-
ristických letovisek či jednotlivých 
obydlí v odlehlých oblastech obklo-
pených vegetací, jsou ohrožena také 
některá města, včetně Athén. Hrozí, 
že se situace vymkne kontrole. Řec-
ko proto požádalo státy EU a okolní 
země o pomoc. Dne 6. srpna 2021 
obdrželo Operační a informační 
středisko generálního ředitelství 
HZS ČR, v rámci Mechanismu ci-
vilní ochrany Unie, prostřednictvím 
Střediska pro koordinaci odezvy na 
mimořádné události, žádost Řecka 
o pozemní hasičské jednotky v sou-
vislosti s lesními požáry na svém 
území. Především díky okamžitému 
jednání a dohodě mezi ministrem 
vnitra, Janem Hamáčkem, minis-
trem zahraničních věcí, Jakubem 
Kulhánkem a generálním ředitelem 
HZS ČR, genmjr. Vladimírem 
Vlčkem, mohla začít příprava na 
vyslání odřadu HZS ČR. Bylo nut-
né ve spolupráci s řeckou stranou 
především vytipovat konkrétní 
techniku, která by v Řecku nejvíce 
pomohla, připravit dokumenty na 
průjezd tranzitními zeměmi, zajistit 
ubytování na trase cesty, bezpečné 
parkování techniky, dotankování 

stejnou pozici vybojovali kluci 
v jednotlivcích, naše zástupkyně 
v kategorii jednotlivkyň skončila 
na místě pátém,“ doplnila Zdenka 
Jurčová.

Oddíl mladých hasičů 
Do oddílu mladých hasičů v Zá-

dveřicích jsou přijímány děti ve 
věku od šesti let. Jak zdůraznila ve-
doucí mládeže, s dětmi se vedoucí 
scházejí jednou v týdnu a preferují 
pohybovou a sportovní průpravu, 
postupně jim vysvětlují, k čemu 
je hadice, proudnice, rozdělovač 
a další. „Seznamujeme je s disciplí-
nami závodu požárnické všestran-
nosti, na jaře začínají s požárním 
útokem, ti šikovnější na podzim 
posílí stávající družstvo starších 
žáků. Na podzim k těm dětem, kte-
ré v přípravce zůstanou, přibereme 
pár nových. Někdo projde postupně 
mladšími a staršími žáky, vydrží 
několik let, jiní si najdou jiné zájmy 
odlišné od hasičiny, “ konstatovala 
Zdenka Jurčová.

Z okresu  
až na olympiádu 

Člen Výkonného výboru OSH 
ve Zlíně a starosta SDH Zádveřice 
uvedl, že jsou sbor, který má 125 
členů a řadí se tak k nejpočetnějším 

na Zlínsku. „Běžně míváme kolem 
čtyřiceti dětí. Kromě vedoucích 
a trenérů nám pomáhají někteří 
rodiče. Družstvo mladších a star-
ších žáků pravidelně obsazuje 
stupně vítězů na okresním kole 
Plamenu. Závodníci sbírají ocenění 
také v soutěži jednotlivců. Za mi-
mořádný počin považujeme účast 
našich děvčat na Hasičské olympi-
ádě v rakouském Villachu v roce 
2017, před tím byly úspěšné také 
na soutěži v Chorvatsku,“ upřesnil. 
Zádveřští mladí hasiči se zapo-
jují do Českého halového poháru 
v běhu na 60 metrů s překážkami, 
v roce 2018 se skvěle dařilo Adamu 
Kratinovi, který z 335 závodníků 
obsadil sedmé místo. Nemalý tri-
umf zaznamenal dorostenec Petr 
Bělíček, který v roce 2019 získal 
titul Mistra ČR a zúčastnil se 
s národní reprezentací Mistrovství 
světa v Saratově. Odtud si za běh 
na 100 m s překážkami přivezl 
bronzovou medaili. Vzhledem 
k tomu, že v Zádveřicích-Rakové 
nemají tartanovou dráhu, ani ovál 
či cvičnou věž, a závodníci trénují 
na louce nebo asfaltu před školou, 
je třeba před nimi smeknout!

Téma financí
„Práce s mládeží by se neobešla 

bez financí. Členové SDH si dokáží 
vydělat na prodejních akcích při 
společenských událostech. Máme 
vlastní prodejní stánek vyrobený 

Z tréninku na louce až na mistrovství světa
Hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů Zádveřice v okrese 

Zlín pracují dlouhé roky s mladými hasiči.
svépomocí za podpory donátorů. 
Výtěžek je použit k nákupu vý-
stroje, nářadí a vybavení. Stejné 
podpory se nám dostává ze strany 
obce. Jako příklad uvedu, že jsme 
dostali příspěvek na dopravní auto-
mobil pro přepravu mládeže a byla 
nám pořízena soutěžní stříkačka. 
Členové sboru pomáhají při sečení 
louky, která je cvičištěm, technicky 
upravili vozidlo pro odvoz materi-
álu na soutěže, postavili kůlnu na 
parkování auta, “upřesnila vedoucí.

Hasiči sobě
„Kromě úzké spolupráce s ve-

doucími mládeže se každoročně 
pořadatelsky podílíme na automo-
bilové soutěži Ve stopě Valašské 
zimy, v adventním čase pořádáme 
se základní školou předvánoční 
jarmark s lampionovým průvodem. 
Připravujeme hasičský den se sou-
těží mládeže, veteránů, mužů a žen. 
Pořádáme oslavy založení sboru, 
podíleli jsme se dvakrát na orga-
nizaci branného závodu Plamenu 
a přivítali zasloužilé hasiče a funk-
cionáře Zlínského kraje. A odměna 
pro členy? Oblíbené akce „hasiči 
sobě“, což bývá například hasičská 
zabijačka, turistické vycházky, 
škvařenina – což je příprava více jak 
150 míchaných vajec s kopřivami 
a slaninou,“ dodal starosta sboru.

Věra Nutilová, 
foto: SDH Zádveřice

Mistrovství ČR v požárním útoku 
proběhlo v Hradci Králové

vítězů doplnili sportovci z SDH 
Morašice s časem 26,52 s, rovněž 
z Pardubického kraje. Kategorii 
žen ovládly a mistryněmi republiky 
se staly závodnice z Plzeňského 
kraje z SDH Chválenice, které se 
kromě skvělého výkonu postaraly 
i o nový národní rekord s časem 
22,84 s (pozn. předchozí národní 
rekord v kategorii žen měl hodno-
tu 23,16 s a jeho držitelkami byl 
rovněž SDH Chválenice). Druhé 
místo obsadily hasičky z SDH 
Michálkovice (Moravskoslezský 
kraj) s časem 24,39 s a třetí místo 
získaly závodnice z SDH Kšely ze 
Středočeského kraje, které zaběhly 
požární útok v čase 24,72 s. 

Z tiskové zprávy 
Mgr. Ireny Špačkové, 

tiskové mluvčí SH ČMS

během tranzitu atp. Dne 7. srpna 
2021, se v areálu ŘSD SSÚD Podi-
vín, nedaleko Břeclavi, shromáždil 
odřad v podobě jednotky MV–GŘ 
HZS ČR v počtu 36 hasičů, 15 
motorových vozidel a dvou přívě-
sů. Jednotka sestává z příslušníků 
HZS MSK, HZS JMK, HZS SČK, 
ZÚ HZS ČR a styčného důstojníka 
z HZS PHA. Jednotce velí kpt. Ri-
chard Franc, jeho zástupcem je plk. 
Lukáš Kmec. Poděkovat hasičům za 
jejich nasazení, popřát šťastnou ces-
tu a návrat ve zdraví osobně dorazil 
ministr zahraničních věcí, Jakub 
Kulhánek. Po přečtení rozkazu 
generálního ředitele HZS ČR, který 
četl náměstek generálního ředitele, 
plk. Petr Ošlejšek, vyrazila jednotka 
do řeckých Athén.

dle zprávy plk. Mgr. Rudolf 
Kramáře, vedoucího 

pracoviště komunikace, 
Ministerstvo vnitra 

– GŘ HZS ČR

Hasiči vyrazili na pomoc Řecku
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Dobrovolný hasičský sbor z obce Raková 
oslavil 95 let od svého založení 

Obec Raková v Žilinském kraji na své hasiče vždy spoléhala. Přeneslo 
se to i do ducha oslav v červenci 2021, kdy si hasiči připomínali, že 
jejich sbor funguje již 95 let. U této příležitosti bylo požehnáno hasičské 
technice, brány hasičské zbrojnice se otevřely dokořán – včetně nově 
zrekonstruovaných prostor. Uskutečnila se i mše svatá. Na výroční 
schůzi byli někteří dobrovolní hasiči povýšeni do vyšší hodnosti, jiní 
obdrželi za svoji práci děkovné listy. Tradici má v obci Raková hasičský 
sport. Rakovští hasiči jsou úspěšnými organizátory sportovních soutěží. 
Patří mezi ně například Memoriál Ludovíta Heglasy či soutěž O pohár 
ředitele Kysucké pekárny VILIJA. DHZ Raková udržuje dlouhodobé 
kontakty s českým SDH Milíkov (Moravskoslezský kraj). 

foto: Rakovští hasiči během zimní instruktáže s novým 
hasičským automobilem IVECO. Zdroj FB SHZ Raková 

Hasičská historie 
V dnešním zastavení naší pravidelné rubriky věnované starší historii 

sborů dobrovolných hasičů v různých částech naší republiky se podíváme 
do obce Pravčice v okrese Kroměříž ve Zlínském kraji, ve východní části 
úrodné Hané. Žije zde 728 obyvatel. Hasičský sbor zde byl založen 23. 
srpna 1888. Celkový počet jeho členů byl 31. Již v roce založení obec 
zakoupila hasičskou stříkačku a další zařízení. Spolek byl velmi aktivní 
a pomáhal hasit požáry nejen v Pravčicích, ale i v okolních obcích. Jak 
zapsal pozorný kronikář: V roce 1900, 12. června, postihl obec Pravčice 
velký požár, který zasáhl 9 stavení. Na pomoc přijíždějí bratři z Hulína, 
Rymic, Břestu, Záhlinic a Bílan se stroji a společně odolávají zhoubnému 
požáru. Majetek občanů postižený požárem chrání 180 bratří. Oheň na-
konec podlehl velkému úsilí všech zasahujících. V roce 1903 uspořádali 
bratři mezi sebou sbírku na Národní divadlo v Praze, která vynesla částku 
10 K. Spolek se věnoval i kulturní činnosti. Sehráli v meziválečných 
i válečných obdobích divadelní představení, ve kterých účinkovali pře-
devším samotní členové sboru. Tvořili osvětu v kulturní činnosti v obci. 
Sbor dobrovolných hasičů v Pravčicích má i bohatou sportovní minulost 
a v okolí se těší dobrému jménu. Má za sebou spoustu úspěchů. Mezi 
ty největší patří účast mladých hasičů na Mistrovství České republiky 
v požárním sportu a hry Plamen v roce 2001, které se konalo v Třebíči. 
Obsadili zde celkovou sedmou příčku. V roce 2005 se Klára Šenkyříková 
stala Mistryní ČR v požárním sportu v kategorii jednotlivců. A o rok poz-
ději svůj úspěch zopakovala. SDH Pravčice je také jedním z pořádajících 
sborů nejprestižnější soutěže v požárním útoku v kategorii dospělých 
Extraligy ČR v požárním útoku. Nadále se zúčastňuje i Podhostýnské 
hasičské ligy, Zlínské ligy požárního sportu, Velké ceny OSH Přerov 
a Velké ceny OSH Uherského Hradiště.

(zdroj textu a foto: pravcice.cz)

HASIČSKÁ HISTORIE

Zajímavým metodickým pokynem (jeho znění najdete na webu dh.cz) 
je Metodický pokyn SH ČMS k používání symbolů SH ČMS a předmětů 
s ochrannou známkou (z roku 2011). Ochrannou známkou je označe-
ní grafického znázornění dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných 
známkách, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou 
nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo 
služeb. Ochranné známky jsou zapsány v rejstříku Úřadu průmyslového 
vlastnictví. Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky 
výlučné právo známku používat. Platnost zápisu trvá 10 let, tuto dobu 
však vlastník může proti zaplacení poplatku prodloužit podáním žádosti 
o obnovu zápisu. Ochrannou známku mají i některá vyznamenání, např. 
Řád sv. Floriána. Ochrannou známku má název sdružení i používaná 
zkratka SH ČMS. 

 INFO Z ČINNOSTI KANCELÁŘE SH ČMS
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Hasiči na síti XXXIX.

V dnešním čísle Hasičských novin se za hasičskou webovou prezen-
tací vypravíme do Dašic, města ležícího východně od Pardubic. Počátek 
založení sboru dobrovolných hasičů v Dašicích se datuje ke konci roku 
1877. Po velkém požáru místního mlýna se začali zajímat občané jak se 
bránit proti požárům. Iniciativy se ujal starosta Antonín Rychlík. Sezval 
všechny služby způsobilé občany a po zapáleném projevu je vyzval ke 
vstupu do hasičských řad. Prvními členy sboru se stalo 49 mužů. První 
cvičení sboru se uskutečnilo již v roce 1878. V červnu 1879 byl vyslán 
zástupce sboru na schůzi hasičských sborů Chrudimska, kde byly přijaty 
župní stanovy. Na základě těchto stanov se stal dašický sbor členem 
Župní hasičské jednoty v Chrudimi. V následujících letech hasičský sbor 
zasahoval nejen u požárů, ale i při dalších živelních událostech, včetně 
povodní, a to pravidelně až do regulace řeky Loučné. V roce 1927 byla 
zahájena stavba hasičské zbrojnice a poslední rekonstrukce stávající 
budovy přišla v roce 1958. A nyní krátce k webu dašických hasičů… 
Je zaměřen především na činnost jednotky. Hned na úvodní straně vás 
zaujme interaktivní, vzorně aktualizovaná mapa zásahů. Dozvíte se 
dokonce, která hasičská směna jednotky má právě službu. Ocenili jsme, 
že z webu je nejen přístup na tradiční facebook, ale též na instagram či 
twitter. Nechybí odkazy pro diskuzi či fotogalerie. Pěknou grafiku má 
popis aktuálního počasí. Zajímavý a funkční web! 

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 čtyřmi 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 pro-
padlo do řeky času… 

Přenesme se v čase do srpna 2017, kdy se prokázalo, že se znalostí 
cizích jazyků to u nás není zase tak špatné, a že hasiči se nezaleknou 
ani požárů, ani takové italštiny… V srpnu 2017 se na tísňovou linku 112 
obrátil italsky mluvící turista s nezvyklým problémem. Na dálnici D1 
píchl kolo svého automobilu a jeho pojišťovna neposílala požadovanou 
pomoc. Na krajském operačním a informačním středisku Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje tehdy sloužila operátorka 
ovládající italštinu. Operátorka se spojila se pojišťovnou a domluvila s ní 
výjezd asistence. Kromě asistenční služby k nim vyslala i hlídku dálniční 
policie, která na místě setrvala až do odtahu vozu.Bravissimo!

Úvodní strana webu

Stránky JSDH Dašice 
http://sdh-dasice.cz/ 

VE ZKRATCE
Spolupracující nevládní organizace, nadace a nadační fondy zahájily 

druhé kolo podpory pro lidi v obcích zasažených tornádem. Více poško-
zené domácnosti obdrží stejně jako v prvním kole příspěvek 150 tisíc 
korun. Celkem plánují spolupracující organizace ze svých sbírek v této fázi 
podpory vyplatit více 
než 200 milionů ko-
run. Prvních téměř 
230 milionů korun 
již organizace v první 
fázi pomoci rozdělily 
mezi více než 1 500 
rodin, které mohly 
prostředky využít na 
opravy poničených 
domů a zajištění zá-
kladních potřeb. 

foto mf

SDH Třebihošť a Dehtov si připomněl 130. výročí 
založení i závodem v požárním útoku

ny Královéhradeckého kraje i pod-
poru akciové společnosti JUTA. Bez 
těchto podpor by nemohl dnešní 
den probíhat v tak velkorysém 
programu. 

Kolik má nyní sbor aktuálně 
členů? 

Máme 85 členů. Ve sboru pra-
cujeme i s dětmi od tří let věku, 
protože máme i funkční přípravku. 
Nejstaršímu našemu členovi je 
v současné době 86 let. Funguje 
u nás jednotka v kategorii JPO 5. 
V jednotce pracuje 10 našich členů. 

Za rozhovor poděkoval 
Mirek Brát, foto autor

(dokončení ze strany 1)

Kytice pro starostku obce Ing. Ivu Gracíkovou jako symbolické poděkování za trvalou podporu hasičského dobrovolnictví ze strany místní 
samosprávy. Poté již nastal čas pro start závodů v požárním útoku.

Cílový terč je „na dostřel“. 
Technikou „s historickou patinou“ se přijely 
pochlubit i okolní sbory. Nechyběla historická technika i ti, kteří se o ni příkladně starají. 

potápěči poskytne vizuální pomoc ve 
vodě s nízkou nebo nulovou viditelnos-
tí. Technologie je podobná nočnímu 
vidění, nebo bezpečnostním kamerám 
s nočním režimem. Systém Darkwater 
Vision se upevňuje na celoobličejovou 
potápěčskou masku, nebo helmu. 
Potápěč pak skrze speciální brýle, ve 
kterých je umístěn zobrazovač a kame-
ra, vidí černobílý záznam s vysokým 
rozlišením. 

Pro policii i hasiče
V praxi to znamená, že tam, kde 

potápěč pracoval pouze po hmatu díky 
nulové viditelnosti, dnes může použít 
tento systém, se kterým perfektně 
uvidí objekty před ním. Produkty této 
firmy oceňují potápěči jak v sektoru 
civilním, tak především složky jako je 
policie, armáda nebo hasiči při různých 
pátracích či záchranných akcích. 

Pro jednotlivce i tým
Systém je možné doplnit o povrchovou 
stanicí, která je vybavena displejem a je 
30m kabelem propojena s podvodním 
viděním Hammerhead. Členové týmu 

Hasičský záchranný sbor Li-
bereckého kraje nově disponuje 
kombinovaným hasicím kontej-
nerem KKH 0/0/1500/720/1000 
Hasiči tak doplnili stávající tech-
nické prostředky o vybavení určené 
pro likvidaci požárů speciálními 
hasivy a hašení požárů zařízení 
pod napětím v kontejnerovém pro-
vedení. Kontejner je rozdělen na 
tři sekce: První sekce směrem od 
háku kontejneru je tvořena dvěma 
samostatnými plynovými hasicími 
technologiemi. Na levé i pravé 
straně je 12 tlakových lahví každá 
s 30 kg CO2 (lahve jsou rozděleny 
do skupin, které lze ovládat pomo-
cí pneumatického zařízení). Dále 
tvarově stálou hadicí o délce 60 m, 
přenosným navijákem umožňujícím 
prodloužení hadice o 40 m a proud-
nicí. Ve střední sekci je zařízení pro 
výrobu vzuchomechanické pěny 
CAFS - One Seven System (zkratka 
CAFS z anglického Compressed Air 
Foam System). Na rozdíl od obvyk-

Kombinovaný hasicí kontejner
lého způsobu tato pěna nevzniká až 
v koncovém zařízení (např. proud-
nice na výrobu pěny), ale vyrábí se 
ve speciálním zařízení složeném 
z čerpadla, přiměšovače a kompre-
soru. V této části se nachází i dvě 
nádrže o objemu 1 000 litrů a 500 
litrů, které umožňují přepravu a po-
užití dvou rozdílných druhů pěnidel. 
Zadní sekce je vybavena tlakovou 
nádobou s 1 000 kg prášku. Aplikaci 
hasiva umožňují dvě tlakové lahve 
s dusíkem. Pracovní tlak zařízení je 
v rozmezí 12–14 barů. Konstrukční 
řešení systému umožňuje hašení na 
dvou různých místech ve vzdálenos-
ti 40 m a v případě propojení hadic 
na jednom místě ve vzdálenosti až 
80 metrů od kontejneru. K dalšímu 
vybavení technickými prostředky 
pro hašení patří 2 ks pojízdných 
práškových hasicích přístrojů (50 
kg), 4 ks práškových ručních hasi-
cích přístrojů (5 kg) a 6 ks ručních 
hasicích přístrojů CO2 (5 kg). KKH 
je umístěn na stanici HZS v Liberci, 

kde rozšíří stávající kontejnerový 
program. Ten je k dispozici nejen 
pro potřeby všech územních odbo-
rů Hasičského záchranného sboru 
Libereckého kraje, ale v případě 
nutnosti může být využit i v rámci 
mezikrajské pomoci. Vlastnosti 
KKH předurčují jeho nasazení 
zejména u požárů v průmyslových 

objektech nebo u požárů, které 
mohou vzniknout při přepravě che-
mických látek. Hasičský záchranný 
sbor Libereckého kraje pořídil KKH 
v celkové ceně 5.898.750 Kč včetně 
DPH s přispěním Fondu zábrany 
škod České kanceláře pojistitelů. 

(zdroj: HZS Libereckého kraje)

Technologie infračerveného 
vidění pod vodou

V tomto článku si představíme 
systém Hammerhead Binocular. Celé 
kouzlo produktů od Darkwater Vision 
spočívá v použití infračervené techno-
logie – infračervených svítilen, které 
objekt před vámi nasvítí a zobrazovače, 
který vám takto nasvícený obraz zpra-
cuje a zobrazí v reálném čase. 

„Noční vidění“ pod vodou
Jde o binokulární systém, využí-

vající patentovanou technologii, která 

Rodinná firma Darkwater Vision 
byla založena teprve nedávno – v roce 
2016 ji založil otec Tim a syn Nick Ratc-
liffovi v americkém městě s přízvučným 
názvem Clearwater na Floridě. Cílem 
těchto dvou nadšenců bylo zlepšit 
bezpečnost a účinnost podvodních 
operací za nízké až nulové viditelnosti. 
Darkwater Vision má nyní úspěšně 
vyvinuté, otestované a patentované tři 
systémy podvodního vidění za použití 
infračerveného světelného záření. 

tak mohou nad vodou vidět přesně to, 
co vidí i potápěč pod vodou. V kombi-
naci s podvodní komunikací tak mohou 
potápěč a zbytek týmu na hladině 
komunikovat a předávat instrukce nebo 
úkoly. Darkwater Vision Hammerhead 
může být samozřejmě použit i samo-
statně. K napájení celého systému pak 
slouží kanystrový podvodní akumulá-
tor, který zásobuje svítilny a celý sys-
tém dostatečným množstvím energie. 
Veškerá elektronika je uzavřena v těle 
z eloxovaného hliníku, zorníky jsou 
vyrobeny z temperovaného optického 
skla a díky kombinaci kvalitních materi-
álů, může být celý systém použit až do 
hloubky 90 metrů po dobu 3-8 hodin, 
v závislosti na intenzitě a nastavení 
svícení. Kompletní systém podvodního 
vidění je navíc extrémně lehký, s váhou 
necelých 2 kg. 

Tento článek poskytla společnost 
FINN SUB s.r.o., distributor pro-
duktů Darkwater Vision pro ČR 
a SK, která zajišťuje dovoz, servis 
a servisní školení všech produktů 
Darkwater Vision.



Sbor dobrovolných hasičů 
v Bobrové v okrese Žďár nad Sá-
zavou byl založen 22. října 1882. 
Původní stříkačku v roce 1883 
nahradila nová čtyřkolová od firmy 
Smékal. V dalších letech kromě 
čtyřkolových stříkaček přibyl auto-
mobil zn. Buick s namontovaným 
čerpadlem. Vozidlo se využívalo 
také pro převoz nemocných do 
nemocnice v Brně. 

„Naše jednotka je zařazena 
do kategorie JPO III, současnou 
techniku tvoří CAS 20 na podvozku 
Tatra 815 4 × 4, která byla pořízena 
v roce 2015. Letos bychom se měli 
dočkat nového dopravního auto-
mobilu Volkswagen Crafter s při-
spěním dotace Ministerstva vnitra 
ČR a Kraje Vysočina. V posledních 
letech máme v průměru čtyři de-
sítky výjezdů. Většinou se jedná 
o technické pomoci jako čerpání 
vody, pátrání po osobách, spadlé 
stromy, likvidace nebezpečného 
hmyzu a požáry. Netradičním se stal 
letošní zásah, kdy jsme opakovaně 
zachraňovali uvízlého rorýse na 
kostele svatého Petra a Pavla. Mimo 
lesních požárů jsme likvidovali 
například požár nákladního auto-
mobilu v kamenolomu Mirošov,“ 
uvedl velitel jednotky Pavel Žilka.

Rekordní doprava 
vody

Bobrovští hasiči jsou pyšní na 
skutečnost, že byli 8. května 2010 
součástí rekordu v dálkové dopravě 

Hasičský záchranný sbor ČR 
uveřejňuje vždy výběr nejnároč-
nějších zásahů za uplynulý měsíc. 
Za červenec letošního roku tam 
nechybí ani zásah v kempu Ra-
dava u Orlické přehrady, kterého 
se účastnila i řada dobrovolných 
hasičských jednotek. O co se 
jednalo? 

V pondělí 12. července přijali 
v 22:20 hodin hasiči na tísňovou 
linku 112 informaci o požáru ka-
ravanů v kempu Radava u Orlické 

Historicky jedním z nejvý-
znamnějších dobrovolných hasičů 
v rámci prvorepublikového ha-
sičstva Československa byl beze-
sporu rodák z Německého Brodu. 
Pamětní deska na jeho počet byla 
umístěna ve vestibulu budovy 
HZS Kraje Vysočina v Havlíčkově 
Brodě dne 1.prosince 2011.

 „František Raupach byl je-
den z největších představitelů 
hospodářského a společenského 
života Německého Brodu. Býval 
ředitelem Měšťanského pivova-
ru, velitelem hasičského sboru 
města,“ uvedl Josef Stejskal, 
starosta OSH v Havlíčkově Bro-
dě. „Slavnostního aktu se tehdy 
zúčastnili mj. příbuzní včetně 
jednoho z pravnuků. Zajímavostí 
bezesporu je, že většina z nich do 
té doby netušila, že jejich předek 
byl jedním z nejvýznamnějších 
českých hasičů v dějinách, což je 
příjemně překvapilo.“

Raupachova kariéra se v Ně-
meckém Brodě začala psát kolem 
roku 1889, kdy se stal v 18 le-
tech velitelem městských hasičů 
a funkci vykonával až do své 
smrti v březnu 1941, tedy plných 
52 roků. V letech 1912–1938 
byl starostou Německobrodské 
hasičské župy. V listopadu 1932 
ho delegáti sjezdu ve slovenském 
Martině vybrali za starostu Svazu 
československého hasičstva, což 
tehdy byla nejvyšší možná ha-
sičská funkce. Stal se stařešinou 
Sdružení slovanského hasičstva 
a v roce 1935 starostou České 
zemské hasičské jednoty.

Působil ve světové organizaci 
CTIF, založené v roce 1900 v Pa-
říži. V květnu 1936 jej dokonce 
přijal na Pražském hradě prezident 
republiky Edvard Beneš.

Raupachovou profesí bylo pi-
vovarnictví. V roce 1913 se stal 
předsedou správní rady Městského 
pivovaru a funkci zastával 28 let. 
V roce 1926 byl jmenován ředite-
lem pivovaru. Měl velikou zásluhu 
na tom, že brodský pivovar byl za 
dobu jeho působnosti moderním 
podnikem a mohl úspěšně konku-
rovat okolním pivovarům.

Významná část Raupachova ži-
vota úzce souvisí s dostavbou Ha-
sičského domu v Praze. „Vděčíme 
mu za dnešní sídlo nejpočetnějšího 
spolku země, Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska. Dům je 
rovněž sídlem Hasičské vzájemné 
pojišťovny a populárního Diva-

vody, který připravil velitel JSDHO 
Nové Dvory Jiří Sáblík. Voda byla 
tehdy dopravena z Dolních Louček 
(295 m n. m.) na Devět skal (836 
m n. m.). Délka trasy činila 63,46 
km. Akce se zúčastnilo 288 sborů, 
tedy 2 592 hasičů. Bylo použito 
234 čerpadel a 3 553 hadic. „Sta-
noviště našeho sboru číslo 501 bylo 
u křižovatky mezi Horní Rožínkou 
a Rozsochami. Na stanovišti jsme 
prováděli přečerpávání vody po-
mocí motorové stříkačky a před 
začátkem akce plnění hadicového 
vedení vodou z cisterny. Velitel 
naší jednotky Pavel Žilka byl 
současně velitelem celého pátého 
úseku, který začínal na našem 
stanovišti a končil u hotelu Skalský 
dvůr,“ upřesnil starosta sboru Jan 
Pokorný.

Noční Bobr
Hasiči jsou pořadateli každoroč-

ního klání Bobr CuP. Jde o noční 
soutěž v požárním útoku podle 
pravidel požárního sportu a je 
určená především pro sbory, které 
se neúčastní Žďárské ligy. „Akci 
opakujeme vždy po dvou letech, 
střídáme se s SDH Zubří. Aby náš 
sbor měl zázemí pro přípravu na 
soutěže, výcvik jednotky a pořá-
dání různých sportovních a dět-
ských akcí, budujeme už několik 
let sportovní areál pod rybníkem 
Kaňovec. Na tomto místě jsme 
již pořádali okrskovou a okresní 
soutěže, bobrovský pohár Bobr 

dla u hasičů, které dříve bývalo 
Divadlem Spejbla a Hurvínka,“ 
upřesnil Josef Stejskal.

 Když 5. června 1932 na mimo-
řádné valné hromadě ČZHJ řada 
zástupců žup ztrácela hlavu nad 
neutěšenou situací při dostavbě 
Hasičského domu, přihlásil se 
o slovo František Raupach a mimo 
jiné řekl: „Když jsme svého času 
dali svolení ke stavbě domu, vzali 
jsme na sebe určité závazky, kte-
ré musíme plnit. Kdybyste dnes 
chtěli prosazovat konkurz, byla by 
naše práce za celých 50 let zničena 
a vedlo by to k rozkladu naší orga-
nizace a to v našich intencích není. 
Přimlouvám se proto na zaplacení 
schváleného příspěvku. Zachrá-
níme tím Hasičský dům i rozpad 
hasičů v Čechách.“

František Raupach podpořil 
myšlenku, aby do jeho základů 
bylo umístěno padesát kvádrů 
z památných míst. Z Havlíčkob-
rodska byly vybrány kameny 
z Havlíčkovy Borové, Melechova 
a Lipnice. František Raupach byl 
aktivním komunálním politikem, 
veřejně se angažoval mj. jako 
městský zastupitel. Letos uplynulo 
80 let od jeho úmrtí. Dne 29.listo-
padu 2021 proběhne z iniciativy 
OSH v Havlíčkově Brodě pietní 
akt, který připomene rovněž 150 
let od narození skutečného veli-
kána v dějinách českého hasičství.

S přispěním podkladů OSH 
Havlíčkův Brod a starosty 

OSH Josefa Stejskala 
připravila Věra Nutilová, 

foto archiv OSH 
Havlíčkův Brod

Cup v požárním útoku a taneční 
zábavy,“ sdělil velitel Pavel Žilka.

Práce s mládeží
Nedílnou součástí činnosti je 

práce s mládeží, která se datuje od 
roku 1989. Aktuálně je v kolektivu 
22 dětí, které vedou Leoš Mikišek, 
Jan Pokorný, Martin Tulis, Hana 
Drdlová. Každoročně je pro mladé 
hasiče připraven tradiční letní tábor 
na cvičišti pod rybníkem Kaňovec. 
„Děti byly každopádně nadšené, 
s vedoucími vyráběly batikovaná 
trička, opékali párky na táborá-
ku, absolvovali výlet na kolech 
a nejrůznější hry. Líbila se vodní 
bitva, cyklovýlet, závody na in-line 
bruslích. Navštívili jsme Hasičské 
muzeum v Přibyslavi, minigolf 
u Pilské nádrže a plavecký bazén. 
V rámci požární prevence si každé 
dítě vyzkoušelo hašení s hasicím 
přístrojem, nechyběl tradiční tá-
borák s harmonikou. Navečer děti 
sebraly veškerou odvahu a vyrazily 
na tajuplnou stezku odvahy, v noci 
starší děti držely hlídku. A hned 
následující den ráno jsme se společ-
ně vydali hledat zakopaný poklad,“ 
připomněl Jan Pokorný.

Aktivní sbor
SDH Bobrová každoročně při-

pravuje společně se základní 
školou branný den, vždy zajišťují 
stanoviště střelby ze vzduchovky 
a stanoviště „hasiči“, kde s od-
borným komentářem představují 

hasičskou výbavu, techniku, ne-
chybí vyprávění o zážitcích z ně-
kterých zásahů. Obdobná akce je 
připravována pro školní družinu. 
Ve spolupráci s městysem Bobrová 
ochotně pomáhají při brigádách, 
letos například likvidovali staré 
rozhlasové vedení, vyklízeli půdní 
prostory v sokolovně, roznášeli 
dezinfekci a roušky všem obyvate-
lům, v minulých letech likvidovali 
starý plot kolem místní mateřské 
školy, rozšiřovali dětské hřiště, 
proplachovali kanalizaci, pořádají 
hasičský ples, každý druhý rok 
pouťovou zábavu. Finanční od-
měna za páté místo v soutěži Re-
cyklujte s hasiči v Kraji Vysočina 
a peníze získané za sběr železného 
šrotu přispějí k částce potřebné 
pro pořízení nového dopravního 
automobilu.

Pomoc Moravě 
Poslední velkou akcí byla po-

moc v tornádem zasažené obci 
Moravská Nová Ves. „Ihned druhý 
den po ničivé události jsme asisto-
vali při dopravě materiální sbírky 
občanů Bobrové a zapojili jsme se 
do zakrývání střechy místní fary. 
Dovezli jsme střešní latě, odklí-
zeli trosky kolem fary a kostela 
sv. Jakuba, čistili farní zahradu, 
odklízeli sutiny z kostela a z ve-
dlejší restaurace. Následující dva 
dny jsme dovezli další střešní latě, 
stavěli provizorní střechu kostela 
a restaurace. Materiální pomoci 
se sešlo veliké množství. Přivítali 
jsme pomoc dvou velkých dodávek 
Českých cukrovinek,“ dodal Jan 
Pokorný s tím, že pomáhalo 11 
členů sboru a že plánují v této obci 
znovu pomáhat v průběhu měsíce 
srpna. „V neposlední řadě musím 
připomenout, že výborně funguje 
spolupráce s městysem Bobrová. 
Vedení města nás podporuje při 
pořizování nové techniky a vyba-
vení pro jednotku i při budování 
areálu pod rybníkem Kaňovec. 
My se naopak snažíme pomáhat 
při různých kulturních akcích 
pořádaných městysem nebo při 
brigádách, zkrátka se vším, co 
je nezbytné,“ dodali Jan Pokorný 
a Pavel Žilka.

text Věra Nutilová, foto archiv

Letošní rok v Bobrové
– tábor pod Kaňovcem, záchrana rorýse a pomoc po tornádu

Výrazná postava dějin českých 
hasičů: František Raupach

Karavany v plamenech 
přehrady v katastru obce Kovářov, 
část obce Chrást. Operační stře-
disko HZS Jihočeského kraje do 
kempu vyslalo profesionální hasi-
če ze stanice Milevsko a vyhlásilo 
poplach pro jednotky SDH obcí 
Hrejkovice, Kovářov, Zahořany, 
Kostelec nad Vltavou a v rámci 
mezikrajské výpomoci se do Ra-
davy sjely ze Středočeskéhokraje 
také jednotky SDH obcí Petrovice, 
Petrovicko-Kojetín, Klučenice 
a Kozárovice. Se člunem vyjela 

tako VZS Praha-Orlík. Vzhledem 
k počtu zasahujících jednotek byl 
operačním střediskem v 22:31 ho-
din vyhlášen 2. stupeň požárního 
poplachu a následně v 0:59 hodin 
3. stupeň. 

Celkem na požářišti zasahovalo 
deset cisteren a čtyři dopravní 
automobily. Podle původního 
ohlášení na tísňovou linku hořely 
tři obytné karavany. Požár se ale 
rychle rozšířil na další obytné vozy 
a také blízký les. 

Hasiči nakonec likvidovali po-
žár 11 karavanů, jednoho obytného 
vozu značky Avia a osobního auta 
značky Škoda Yeti. Požár zasáh-
nul les na ploše přibližně 70 × 70 
metrů. Zasahujícím jednotkám se 
podařilo požár dostat pod kontrolu 
krátce před půl dvanáctou večerní. 
Oba stupně požárního poplachu 
byly odvolány v 1:09 hodin. Úplnou 
likvidaci požáru velitel zásahu na-
hlásil v 3:21 hodin. Poté jednotky 
z místa požáru postupně odjížděly, 
na místě pro monitoring požářiště 
zůstala pouze jednotka SDH obce 
Kostelec nad Vltavou, a to do půl 
šesté ranní. 

V karavanech nebyly žádné oso-
by, nebylo hlášené žádné zranění.

Také Slovensko zasáhlo tornádo

Tornádo se v srpnu prohnalo obcí Petkovce na východě Slovenska. Zasahovali zde profesionální i dobrovolní hasiči. Tornádo 
vážně poškodilo střechy na čtyřech rodinných domech a poničilo elektrické vedení. Na silnicích došlo k pádům stromů do vo-
zovky. Na místě zasahovali například hasiči z Hanušoviec nad Topľou a členové DHZ obcí Bystré a Soľ.         (foto: HaZZ SR)
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Sbor dobrovolných hasičů ve Žďáře 
nad Sázavou 2 – Zámek a okresní 
sdružení Žďáru nad Sázavou vás 

11. září 2021 
srdečně zvou na 

18. ročník Memoriálu Jana 
Dřínka

 v požárním útoku 
a o putovní pohár čestného 

velitele sboru Karla Herolda, 

který se bude konat na víceúče-
lové sportovní dráze (SPORTIS 

– příspěvková organizace města) 
u Zimního stadionu ve Žďáře nad 
Sázavou. Akce se uskuteční ve 
spolupráci s Hasičskou vzájem-
nou pojišťovnou, a.s. – oblastní 

pobočkou ve Žďáře nad Sázavou, 
společností Požární bezpečnost 
s.r.o. – hasičská a záchranářská 

výzbroj a výstroj se sídlem v Jihlavě, 
za sponzorské podpory marketin-
gového partnera pivovaru REBEL 

a Města Žďáru nad Sázavou. 
Soutěží se v disciplíně požární útok: 

klasika 1 + 8. Vítězem putovního 
poháru čestného velitele SDH 

Karla Herolda se stane družstvo 
s nejvyšším věkovým průměrem, 

minimálně 60 let a více, s nejrych-
lejším dosaženým časem, platným 
a dokončeným pokusem požárního 

útoku.

V sobotu 31. července se s úde-
rem desáté hodiny večerní rozzářila 
hladina rybníka v Olšanech na 
Vyškovsku desítkou barevných 
světel. Podle zvuků moderní hudby 
zde vytvářelo deset vodních proudů 
show zvanou Hasičská fontána. Tuto 
atrakci zde vytvořili mladí hasiči 
z Olšan (VY) a Bošovic (VY). 
Fontána byla součástí Neckyády 
která probíhala už od odpoledních 
hodin. Poté pokračovala večerní 
zábavou. Aby se však mohla tato 
vodní a světelná show uskutečnit, 
musela proběhnout několikaměsíční 
příprava. Tento článek je tak záro-
veň i poděkováním všem, kteří se 
na ní podíleli.

Koordinátorem celé akce byl 
vedoucí mládeže v Bošovicích 
Aleš Skulínek. Ten oslovil manže-
le Suchánkovi s prosbou o výběr 
a sestříhání hudebního bloku, který 
svou rytmikou povede vodní prou-
dy. Dalším krokem bylo na hudbu 
vymyslet choreografii tak, aby 
se vytvářely obrazce a pohybové 
efekty. O tento úkol se úspěšně 
postarali regulovčíci fontány Lukáš 
Novotný a Štěpánka Krausová. 
Proč regulovčíci? Protože právě oni 
vedou proudaře svítícími tyčemi 
z protějšího břehu rybníka tak, aby 
se pohybovali synchronizovaně. 
Oživlou hudbu vyjádřenou šipkami 
na papíře si převzal další článek ve 
skládačce příprav – tím byl osvět-
lovač Jaroslav Zvonař. Ten měl 
za úkol osvětlit a střídáním barev 
umocnit zážitek z akce. Zbývala jen 
„drobnost“, naučit choreografii naše 

Hasičská fontána v provedení mladých hasičů

mladé hasiče, protože pouze v jejich 
rukou byl úspěch nebo neúspěch 
akce. K tomu posloužil společný 
pobyt na čtyřdenním táboře. Zde 
se děti seznámily s hudbou a po-
hyby. Proběhly zkoušky takzvaně 
nasucho. Zbylo také dost času na 
hry, koupání a výlety. Den před 
konáním akce přijeli Bošováci do 
Olšan, aby se mohly konat zkoušky 
s vodou a večer i generálka se světly. 
Na dopravu vody pro deset vodních 
proudů bylo použito čtyř agregátů 
PS 12, po poruše na jednom z nich 
nakonec postačily pouze tři. Se 
zkoušením a úklidem jsme skončili 
hodinu před půlnocí. Malí hasiči 
šli spát, ti starší ještě absolvovali 
stezku odvahy.

V sobotu si děti společně uva-
řili kotlíkový guláš k obědu, poté 
si užívali programu Neckyády. 
Domácí hasiči vytvořili plavidlo 

ve tvaru automobilového žebříku, 
se kterým se všichni povozili po 
hladině rybníka. Většina také pře-
konala připravenou vodní lávku. 
Večer pak patřil přípravě fontány. 
Natahování hadic, příprava mašin, 
instalace světel a přistavení DA jako 
stanoviště pro regulovčíky zabralo 
tolik času, že než bylo vše hotovo, 
začalo se už stmívat. Před desátou 
večerní se břeh určený pro diváky 
začal plnit. Odhadem se přišlo 
podívat 250–300 lidí. Krátce po 22 
hodině se na smluvený signál roze-
zněla hudba a mladí hasiči předvedli 
všem divákům dechberoucí pěti-
minutovou podívanou. Odměnou 
za jejich snahu byl bouřlivý potlesk 
a skandování, které si vyžádalo do-
konce opakování celé show. Záznam 
naší snahy je možné shlédnout na 
kanálu Youtube pod názvem Dět-
ská hasičská fontána 2021 Olšany. 
Abychom neošidili příznivce hasičů 
v Bošovicích, plánujeme fontánu 
zopakovat ještě na místním rybníce. 
Závěrem už jen několik poděkování. 
Velké díky patří oběma sborům za 
skvělou spolupráci. Dále pak dětem 
za jejich trpělivost a snahu při učení 
choreografie fontány. Jedno velké 
poděkování patří také vedoucímu 
mládeže z Olšan Jakubu Tomáš-
kovi za to, jak skvěle se postaral 
o organizaci akce i zázemí pro děti 
a jejich vedoucí. Všichni věříme, že 
to nebyla naše poslední spolupráce.

vedoucí mládeže SDH Bošovice 
Aleš Skulínek 

(foto archiv SDH a print 
screen pozvánky via youtube)

Memoriál
 Jana Dřínka 
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Námořní vlajková abeceda je stále vyu-
žívána. Před vynálezem vysílačky to byl 
jediný efektivní způsob komunikace na 
dálku. Kód je tvořen čtyřiceti vlajkami, 
z nichž 26 představuje písmena a 10 
číslice. Vlajka na obrázku má kromě 
signalizace písmene „J“ i samostatný 
význam. Pokud ji uvidíte na lodi, držte 
si odstup. Význam vlajky je: Na lodi 
hoří! A současně je zde další varování… 
Nevíte? Zkuste vyluštit naši křížovku. 

ZAUJALO NÁS...

1.  Každá jednotka musí mít 
zaveden:

a) optický a zvukový způsob 
vyhlášení poplachu

b) optický a hlasový způsob 
vyhlášení poplachu

c) standardní a nouzový způsob 
vyhlášení poplachu

2. Na možnost vyhlášení popla-
chu lze upozornit:

a) předpoplachem
b) faxem

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

Otestujte si své hasičské znalosti

c) zprávou SMS
3. Zda došlo k vyhlášení popla-

chu ověřuje:
a) velitel jednotky
b) ten, kdo vyhlásil poplach
c) velitel zásahu

4. Místní ohlašovna požáru 
vyhlašuje poplach:

a) jen místní jednotce
b) všem jednotkám z I. stupně 

poplachu pro dané místo najed-
nou

c) kterékoli jednotce z I. stupně 
poplachu pro dané místo

5. Sirénou, signálem POŽÁR-
NÍ POPLACH se vyhlašuje 
poplach:

a) jen určeným hasičům
b) jen hasičům v pohotovosti
c) celé jednotce

správné odpovědi: 1b, 2a, 3a, 4a, 5a

Vyhlášení poplachu jednotce

HZS ČR má nového generálního ředitele
První místopředseda vlády a ministr vnitra ČR, Jan Hamáček uvedl 
do funkce nového generálního ředitele Hasičského záchranného sboru 
České republiky. Tím se stal generálmajor Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., 
MBA, dosavadní krajský ředitel Hasičského záchranného sboru Morav-
skoslezského kraje. Generálmajor Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA se 
narodil v roce 1961. Je ženatý, má tři děti. K profesionálním hasičům 
gen. Vlček nastoupil v roce 1984. V roce 1985 nastoupil ke Krajskému 
veřejnému požárnímu útvaru v Ostravě. V roce 1990 se stal náčelníkem 
Krajské inspekce požární ochrany Severomoravského kraje a od roku 1991 
působil jako náčelník Hasičského sboru města Ostravy. V letech 1993 až 
1995 zastával funkci vrchního požárního rady ČR a současně náčelníka. 
V letech 1995 až 2000 vykonával funkci zástupce ředitele HZS Ostravy. 
V roce 2001 se stal zástupcem ředitele HZS Moravskoslezského kraje, 
kde působil až do roku 2016, kdy se stal ředitelem HZS Moravskoslez-
ského kraje. V roce 2017 jej prezident republiky jmenoval do hodnosti 
brigádního generála, v květnu letošního do hodnosti generálmajora. 
Vladimír Vlček má téměř 37 let praxe u HZS ČR, předtím čtyři roky 
u dobrovolných hasičů. 

(foto archiv HZS ČR)

Když na lodi hoří 



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 

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.

Pavliš a Hartmann spol. s r. o.

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

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/

Kalová čerpadla jsou určena především hasičům k doplnění
cisternových stříkaček. Jsou vhodná zejména k odčerpávání 
vody ze zatopených prostor

V dnešním zastavení naší pra-
videlné rubriky vás pozveme do 
obce Jenišovice v Pardubickém 
kraji, v okrese Chrudim. Žije zde 
432 obyvatel V roce 2004 zde 

O tom, že toho hasiči zvládnou 
hodně a ještě víc, netřeba vůbec 
diskutovat, nota bene na strán-

Mistrovství ČR záchranných 
psů IZS proběhne v termínu od 
10. do 12. 9. 2021 v Mimoni, Staré 
Splavy, Ralsko. Pořadatelem XVI. 
Mistrovství ČR záchranných psů, 
psovodů složek IZS je Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska ve 
spolupráci s Ministerstvem vnitra 
– generálním ředitelstvím Ha-
sičského záchranného sboru ČR.

(ilustrační foto HZS ČR)

Pozvánka do Hasičského minimuzea 
v Jenišovicích

proběhlo výjezdní zasedání vý-
konného výboru SH ČMS. Při této 
příležitosti bylo otevřeno Mini 
muzeum SDH Jenišovice. Dodej-
me, že založení hasičského sboru 

v Jenišovicích proběhlo v roce 
1897. V roce 1898 byla zakoupena 
první čtyřkolová ruční koňská 
stříkačka od firmy R.A. Smekal 
Praha. Po založení zaujímal sbor 
význačné místo mezi nejpředněj-
šími spolky obce. V muzeu si mů-
žete prohlédnout desetimístné ha-
sičské auto Škoda 125 z roku 1928, 
koňskou stříkačku z konce 19. 
století, dobové hasičské uniformy, 
historický výsuvný žebřík, jutové 
nádoby na vodu a mnoho dalšího. 
Mimochodem, s vozidlem Škoda 
125 podnikají jenišovičtí hasiči 
řadu mírových „spanilých jízd“ na 
různé oslavy a výročí. Muzeum je 
otevíráno veřejnosti po předchozí 
dohodě, kterou můžete uzavřít na 
čísle telefonu: 604 134 982

zdroj foto: obec Jenišovice

Ve Zborné (obec, část krajského města Jihlava) mají novou hasičskou zbrojnici. 
Objekt bude sloužit nejen potřebám dobrovolných hasičů, ale poskytne též zázemí 
pro komunitní, společenské i oficiální „akce“ typu voleb. Stavba zbrojnice si vyžádala 
částku šest a půl milionu korun bez DPH. (foto web města Jihlavy)

Nová zbrojnice ve ZbornéMistrovství ČR 
záchranných psů IZS

Pro úsměv a dobrou náladu

Závody na raftech 

kách Hasičských novin. Když 
jsme však jednou při pátrání po 
čemsi na datové síti internetu 

objevili náhledovou fotografii, 
která komentovala jednu akci SDH 
Dobronín, řekli jsme si, že dobro-
nínští hasiči nasadili laťku hodně 
vysoko! U náhledové fotografie, 
na které byla automobilová plošina 
u objektu hasičské zbrojnice, byla 
totiž lakonická popiska: Technic-
ká pomoc – odstranění nebe. Pak 
jsme si ale všimli, že teček na 
konci je jaksi více a jedná se pouze 
o část popisky, která informovala 
o technické pomoci – odstranění 
nebezpečných částí věže na sušení 
hadic… Zdravíme do Dobronína 
a nemyslíme to zle či potměšile. 
Byl by to ale hezký název na-
příklad pro hasičskou pohádku: 
O hasičích, co v rámci technické 
pomoci odstranili nebe, co říkáte? 
(print screen bídné kvality přidá-
váme jako důkaz). 

redakce 

V areálu firmy KOBIT v Jičíně 
se v termínu od 24. do 26. srpna 
(denně od 10 hodin) uskuteční  
nejvýznamnější odborný vele-
trh komunálních, silničářských, 
hasičských a dalších speciálních 
nástaveb. Letos proběhne již 
25. ročník tohoto veletrhu, kde 
se tradičně objevuje i hasičská 
technika. Jedná se o veletrh pro 
odbornou veřejnost. 

Vstup bude však umožněn 
každému, kdo řádně vyplní a po-
depíše prezenční listinu a dále 
bude splňovat podmínky vstupu, 
jakožto opat ření před dalším 
šířením onemocnění COVID-19. 
Podmínkou vstupu je: Potvrzení 
o úplném očkování, minimálně 14 
dní po poslední dávce. Negativní 
výsledek PCR testu ne starší než 
7 dní. Negativní výsledek antigen-
ního testu ne starší než 72 hodin. 
Potvrzení o prodělané nemoci ne 
starší 180 dní. Pravidla vstupu se 
řídí podle aktuálních vládních 
nařízení a návštěvník je povinen 
je dodržovat.

V sobotu 4. září 2021 proběhne v Praze XXIII. ročník závodu posádek HZS ČR na 
raftových člunech. Závod bude tradičně na Trojském kanále. Vstup pro veřejnost je 
zdarma. Dodejme, že Trojský slalomový kanál, oficiálně Centrum vodních sportů 
Praha – Troja, je pražské vltavské sportoviště určené pro vodní slalom a rafting. 
Jde o bývalou vorovou propust Trojského jezu.                                 (foto: HZS ČR) 

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

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

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

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

Prezident Miloš Zeman na 
Pražském hradě ocenil nejvý-
znamnější záchranářské činy 
loňského roku Zlatým záchra-
nářským křížem. 

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

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

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

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

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

Na návštěvě 
v okrese 
Chrudim

na str. 7

Někde ano!
Někde ne?

Miliarda  
pro výcviková 

střediska

na str. 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezident 
ocenil i hasiče

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Dokončení na straně 7)

Jičínský 
veletrh 2021


