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Za hasiči v Čechách pod Kosířem

České dorostenky se v srpnu 2021 staly v chorvatském Čakovci mistryněmi světa v požárním sportu. (více se dočtete na straně 6). foto ov 
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Znalostní 
testSrdcaři ze Svojkova Pozvánka do Hasičského 

muzea Hutisko-Solanec

V sobotu 21. srpna 2021 se v ran-
ních hodinách v jihomoravském 
Bořitově setkalo 10 historických 
parních stříkaček. Odložená osla-
va z loňského roku, kdy místní 
sbor oslavil 135 let od založení, 
se musela přeložit na letošní rok. 
Proto snad u některých návštěv-
níků došlo k pozastavení se nad 
tím, že poslední sraz se konal před 
týdnem právě u nás v Semilech 
s pořadovým číslem „9“. Ale prostě 
to tak je. Historické parní stříkačky, 
oproti semilskému srazu, soutěžily 
v již klasických disciplínách a ani 
jedno družstvo se nechtělo nechat 
zahanbit. Ale jak to tak bývá, někdo 
musí vyhrát a někdo zůstává na 
posledním místě. Ale „parničkáři“ 

Celorepublikový sraz 
hasičských parních stříkaček

to pořadí až tak neberou, jde o se-
tkání těch, kteří tuto techniku milují 
a věnují jí co nejvíce času a lásky. 
Vítězi jsou nakonec stejně všichni, 
i když si na rok putovní pohár odvá-
ží jen jeden. A proto snad je setkání 
setkáním přátel a kamarádů z celé 
naší rodné vlasti. Nezáleží odkud 
kdo je. Prostě jedna velká rodina. 
Ale jen pro informaci. Z letošního 
srazu si prvenství, a tím i putovní 
pohár, na rok domů odvezl sbor ze 
Svojanova, kterému tímto i gratulu-
jeme. Semilský pak bramborovou. 
Tak přátelé, zase za rok! Tentokrát 
v Libereckém kraji v Roztokách 
u Jilemnice. 

Ladislav Bruckner, 
místostarosta SDH Semily I

V srpnu byl na tísňovou linku 
středočeských hasičů oznámen 
požár v osmém patře nejvyšší 
budovy v Dobříši. Jednomu obyva-
teli domu se podařilo před ohněm 
uprchnout na balkon, kde zůstal 
uvězněný. Takový byl námět tak-
tického cvičení jednotek požární 
ochrany.  K simulovanému požáru 
byly vyslány profesionální jednotky 
z Dobříše a Příbrami spolu se svými 
dobrovolnými kolegy obcí Dobříš, 
Nový Knín a Stará Huť. Jelikož šlo 
o několikapatrovou budovu, bylo 
nasazení výškové techniky samo-
zřejmostí.               (foto HZS ČR)

Cvičení ve 
výškové budově 

Město Stráž pod Ralskem po-
řídilo pro svou jednotku sboru 
dobrovolných hasičů novou cister-
novou automobilovou stříkačku 
Tatra Terra. Automobil dodala za 
7.768.200 korun včetně DPH firma 
THT Polička, s financováním po-
mohl Fond zábrany škod.

Městys Davle pořídil pro svou 
jednotku sboru dobrovolných hasičů 
novou cisternovou automobilovou 
stříkačku Scania s nástavbou firmy 
THT Polička. S nákupem vozu za 
7.072.450 Kč včetně DPH pomohl 
Fond zábrany škod.

Tatra Terra  
„na stráži“ ve Stráži

Nová scania 
pro „dobráky“

Dne 24. srpna začala distribuce 
4,2 milionů kusů antigenních testů 
pro školy, a to technikou HZS ČR 
ze skladu v Dobrovízi u Prahy do 
distribučních míst krajů. Distribuč-
ním místem pro Pardubický kraj je 
Krajské ředitelství HZS Pardubic-
kého kraje. V Pardubickém kraji se 
jedná celkem o 216 750 kusů testů.

Distribuce testů 
pro školy 

Ve čtvrtek 12. srpna 2021 se 
sešli po delší „covidové pauze“ 
Zasloužilí hasiči okresu Rychnov 
nad Kněžnou. Sraz účastníků byl 
v kanceláři OSH a přítomné přiví-
tal vedoucí aktivu ZH Josef Netík. 
Z dvanácti pozvaných se setkání 
zúčastnilo deset, dva členové se pro 
nemoc omluvili. Bylo podáno malé 
občerstvení a promítnuto video ze 
Slavnostního setkání všech hasičů 
okresu Rychnov nad Kněžnou spo-
jené s požehnáním nového praporu 
OSH. Následně jsme se společně 
přesunuli do Liberka v Orlických 
horách, kde jsme si prohlédli ná-
rodní kulturní památku, dřevěný 

barokní kostel Petra a Pavla. S jeho 
historií nás seznámila paní prů-
vodkyně, která vyzdvihla prvky 
lidové architektury a to především 
sedlovou střechu včetně stropu, 
nádherný barokní interiér a ob-
razy malované na dřevě. Měli 
jsme i možnost zaslechnout zvuk 
historických varhan, na které si 
zkusil zahrát jeden ze Zaslouži-
lých hasičů. Součástí této národní 
kulturní památky je i vedle stojící 
dřevěná zvonice a roubená fara. Za 
stále krásného počasí jsme odjeli 
do nedaleké Rampuše, kde v pen-
zionu „Sokolí hnízdo“ byl pro nás 
připraven oběd. K dobrému jídlu 

Setkání Zasloužilých hasičů Rychnovska
patří také dobré pivečko, povídání 
a vzpomínání. Nezapomněli jsme 
také uctít minutou ticha památku 
tří Zasloužilých hasičů, kteří naše 
řady od posledního setkání opus-
tili. Nechyběla ani harmonika při 
které jsme si společně zazpívali, 
a doplnila tak hezkou pohodu a at-
mosféru setkání. Přitom všem nám 
čas utekl jako voda a přišla chvíle 
návratu. Ještě společná fotografie 
před penzionem, poslední písnička 
na parkovišti, rozloučení a odjezd 
domů. Děkujeme všem, kteří se 
podíleli na přípravě a průběhu 
setkání, a budeme se těšit na příští. 

ZH Jan Hartman

Díky podpoře projektu od Na-
dace ČEZ ve výši 40.000 Kč si 
členové jednotky Sboru dobrovol-
ných hasičů obce Čejetice rozšířili 
vybavení o plovoucí sací koš, roz-
dělovač a ochranné přilby. Hlav-
ním přínosem je obměna výzbroje 
a výstroje. Díky této nadaci se 
zvýší akceschopnost a bezpečnost 
hasičů při pomoci občanům.

Václav Brušák, 
starosta SDH Čejetice 
(via portál pozary.cz)

Nadace 
pomohla



TELEGRAFICKY

V dnešní úvodu k výběru zásahů 
hasičů  za minulé  období  chceme 
poukázat na fakt, že riziko požárů 
nezná  hranic. O  to  potěšující  je 
skutečnost,  že  jsou  si  i  celé  státy 
schopny pomáhat při boji s  tímto 
„dobrým sluhou, ale zlým pánem“. 
Ano, máme  samozřejmě na mysli 
nedávnou intervenci našich hasičů 
při požárech v Řecku. V rámci me-
zinárodní kooperace nemusí však 
jít pouze o profesionální hasičské 
jednotky. Vždyť  i  řada dobrovol-
ných  sborů  udržuje  kontakty  se 
svými protějšky v okolních zemích. 
A  nemusí  jít  pouze  o  pomoc  při 

likvidaci  požárů,  ale  i  následků 
různých živelních pohrom. Můžeme 
vzpomenout z minulosti například 
na  pomoc  českých  dobrovolných 
hasičů při likvidaci následků větr-
né smrště ve slovenských Tatrách. 
Přeshraniční spolupráce, která je 
realizována například  s Polskem 
a  Německem,  chápe  kapacity 
hasičů  na  obou  stranách  hranic, 
profesionálních  i  dobrovolných, 
jako  společnou  sumu,  se  kterou 
je v případě nouze možno počítat. 
Požár,  tornádo,  povodeň…  si  ze 
státních hranic vrásky nedělají! 
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Záchrana paraglidisty 
Hasiči ze stanice Teplice a dob-

rovolní hasiči z Krupky zasahovali 
v srpnu u havárie paraglidisty, 
který uvízl v korunách stromů 
u Holého vrchu v Unčíně na Tep-
licku. Lezecká skupina vyprostila 
a snesla paraglidistu z 5 metrové 
výšky a předala ho k ošetření Zdra-
votnické záchranné službě. 

HZS Ústeckého kraje 

Zničený traktor 
– škoda za milion 

Čtyři jednotky hasičů zasahova-
ly v srpnu u požáru traktoru. Stroj 
hořel v polích za Božicemi. Plame-
ny hasiči dostali, pomocí několika 
vodních proudů, pod kontrolu za 
17 minut od ohlášení. Škoda byla 
předběžně stanovena na milion 
korun. Požár vznikl pravděpodob-
ně po technické závadě při práci.

Jan Dvořák, 
HZS Jihomoravského kraje

V srpnu vyjely jednotky profe-
sionálních hasičů ze stanic v Ha-
vlíčkově Brodě a Světlé nad Sáza-
vou společně s jednotkami sborů 
dobrovolných hasičů z Havlíčkova 
Brodu – Perknova a Hurtovy Lhoty 
k ohlášenému požáru kombajnu na 
poli u Hurtovy Lhoty. Hasiči na 
likvidaci požáru nasadili několik 
vodních proudů a po pár minutách 

Šest jednotek hasičů zasahovalo 
v srpnu u požáru objektu v části 
obce Vojenice na Rychnovsku. Po 
svém příjezdu hasiči zjistili, že se 
jedná o požár stodoly, v tu chvíli 
se rozšiřoval směrem na přilehlý 
obytný rodinný dům. Průzkumem 
objektů nebyla zjištěna přítomnost 
žádné osoby uvnitř. Jednotky se 
soustředily nejen na likvidaci po-
žáru stodoly, ale především bránily 

Ve druhé polovině srpna přijali 
hasiči informaci o požáru bytu ve 
Vsetíně Rokytnici. Na místo byly 
operačním důstojníkem okamžitě 
vyslány jednotky profesionálních 
hasičů ze stanic Vsetín a Valašské 
Meziříčí a posilové jednotky dob-
rovolných hasičů Vsetín, Jablůnka, 
Rokytnice a Valašská Polanka. Po 
provedení průzkumu byl velite-
lem z místa potvrzen požár, který 
zasáhl kuchyň v přízemí bytového 
domu. Ten se před příjezdem 
jednotek podařilo uhasit majiteli 
bytu. Stupačkami však došlo k jeho 
šíření také do vyšších pater, kde 
mimo rozvody poškodil i sociální 
zařízení bytů. Patnáct osob se před 
příjezdem jednotek evakuovalo 
mimo nebezpečí do venkovních 
prostor. Celkem dvě osoby se na-
dýchaly zplodin hoření a skončily 
v péči záchranářů. Do nemocnice 
byl odvezen pouze majitel zasaže-

V srpnu nákladní automobil 
převážející čtyři osobní vozidla 
skončil v poli u silnice I/35 u Býště. 
Hasiči spolupracovali se zdravotní-
ky při vyproštění řidiče z kabiny 
a transportu do sanitky. Dále zajis-
tili místo události a u všech automo-
bilů provedli protipožární opatření. 
Silnice byla nejdříve uzavřena, ale 

Dvě jednotky hasičů zasaho-
valy v srpnu na okraji Vrbna pod 
Pradědem (okres Bruntál) neda-
leko Zámeckého potoka u nehody 
cyklisty středního věku, na kterého 
spadl při jízdě po silnici ve směru 
na Pustou Rudnou dvacet metrů 
vysoký listnatý strom, patrně po 
větrném poryvu. Hasiči asistovali 
týmu ZZS MSK při jeho ošetřová-
ní a pak jej bez pomocí nástrojů 
opatrně vyprostili. Do Vrbna 
pod Pradědem vyjela jednotka 
Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje (HZS 

Čtyři jednotky hasičů likvi-
dovaly v srpnu požár gumových 
pásů dopravníku v průmyslovém 
areálu v Lutíně. Na místo společně 
s profesionální jednotkou stanice 
Olomouc vyrazili také dobrovolní 
hasiči Olšany u Prostějova, Náměšť 
na Hané a Třebčín.  V zakouřených 
prostorech průzkumem zjistili 
rozsah zahoření na ploše zhruba 
2 × 5 metrů. Pro účinnou lokalizaci 
a likvidaci požáru využili dvou 
hasebních proudů, navíc s nutností 
dopravy hasební vody k místu po-
žáru na větší vzdálenost přesahující 
více jak 100 m. V navazujícím čase 
hasiči pokračovali v kontrole po-
mocí termokamery, vytyčili skrytá 
ohniska hoření a zahájili postupné 
ochlazování technologie a odvětrá-
ní výrobních prostor. 

dle zprávy Zdeňka Hošáka, 
tiskového mluvčího 

HZS Olomouckého kraje

V srpnu přijalo Krajské operační 
a informační středisko Hasičského 
záchranného sboru Středočeského 
kraje oznámení o požáru rodinné-
ho domu v obci Kaliště. Operační 
důstojník na místo vyslal profe-
sionální jednotku z Říčan spolu 
s dobrovolnými jednotkami obcí 
Ondřejov, Stříbrná Skalice, Tur-
kovice a Vranov. Z počátku byly 
k likvidaci plamenného hoření 
nasazeny čtyři vodní proudy. Veli-
tel zásahu vyhodnotil, že na místě 
bude potřeba větší počet jednotek, 
převážně k zajištění plynulé do-
pravy hasební vody. Poplachový 
stupeň proto nechal zvednout na 
druhý a povolal k události pro-
fesionální jednotku z Benešova 

Hasiči uchránili rodinný dům

Noční požár zaměstnal šest 
jednotek hasičůDruhý stupeň poplachu

rozšíření plamenů na rodinný dům. 
Na likvidaci požáru bylo nasazeno 
šest vodních proudů, jeden byl ve-
den vnitřními prostory. Jednotkám 
se podařilo požár lokalizovat a za-
bránit tak jeho dalšímu šíření asi 
hodinu od nahlášení události. Dále 
hasiči strhávali zbytky ohořelých 
a poškozených krovů, rozebírali 
části konstrukce i střechy, kde by 
se mohla nacházet skrytá ohniska 

ného bytu. Hasiči provedli vypnutí 
plynu a zajištění unikající vody 
z poškozených rozvodů, ve kterých 
také odhalili a dohasili skrytá oh-
niska. Pomocí přetlakové ventilace 
bylo provedeno odvětrání bytů, 
a na místo byl povolán zástupce 

a vynášeli z rodinného domu ma-
jetek a vybavení. Při provádění 
hasebních prací byl zraněn jeden 
ze zasahujících příslušníků, byl na 
místě ošetřen posádkou zdravot-
nické záchranné služby a převezen 
do zdravotnického zařízení. Vyše-
třovatel hasičů na místě zjistil, že 
příčinou vzniku požáru byla nedba-
lost při pálení odpadu. Oheň zničil 
celou stodolu, velký žár poškodil 
i vedle stojící vozidlo. Předběžně 
odhadnutá škoda se vyšplhala na 
jeden milion korun. Před požárem 
se podařilo hasičům uchránit 
prakticky celý rodinný dům, šíření 
plamenů pomohla zamezit i štítová 
požární zeď. Uchráněné hodnoty 
představují asi 4 miliony korun. 
Při požáru zasahovali profesionál-
ní hasiči ze stanice Rychnov nad 
Kněžnou a Dobruška, JSDH Sol-
nice, Opočno, Voděrady a Trnov.

Martina Götzová,
 tisková mluvčí

 HZS Královéhradeckého kraje 
Foto: HZS KHK/Michal Fanta

města kvůli zabezpečení možnosti 
náhradního ubytování. To nakonec 
dle informací od velitele zásahu 
využito nebylo.

dle zprávy 
kpt. Ing. Pavla Řezníčka, 

HZS Zlínského kraje

a dobrovolné jednotky obcí Čerča-
ny a Lensedly. Místní dobrovolná 
jednotka Lensedly zřídila v obci 
čerpací stanoviště. K zachování 
akceschopnosti v případě dalšího 
výjezdu byla říčanská stanice 
zálohována dobrovolnými jednot-
kami obcí Mnichovice a Říčany, 
které držely pohotovost na svých 
vlastních zbrojnicích. Náhradní 
ubytování pro obyvatele zasaže-
ného domu zajistila starostka obce. 
Škoda byla předběžně vyčíslena 
na dva a půl milionu korun, hasiči 
svým zásahem uchránili hodnoty 
ve výši 400.000 korun. 

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

HZS Středočeského kraje

Na poli hořel kombajn

intenzivního hašení se jim podařilo 
požár uhasit. Při požáru ani sa-
motném zásahu se nikdo nezranil. 
Majetková škoda vzniklá požá-
rem byla předběžně vyčíslena na 
4 miliony korun. Požár zapříčinila 
technická závada.

kpt. Ing. Bc. Petra Musilová, 
tisková mluvčí 

HZS Kraje Vysočina 

Náklad skončil v poli
po chvilce se provoz kyvadlově 
obnovil.

Na místě zasahovaly profesio-
nální jednotky spolu s dobrovolnou 
jednotkou z Holic.

dle zprávy Jany Polákové 
– asistentky, 

HZS Pardubického kraje

MSK) ze stanice Bruntál, společně 
s ní jednotka dobrovolných hasičů 
z Vrbna pod Pradědem. Cyklistu 
převezla sanitka do Karlovic, od-
kud byl převezen vrtulníkem LZS 
do nemocnice. Hasiči mezitím 
pořezali strom motorovou pilou 
a silnici pečlivě uklidili.

HZS Moravskoslezského kraje 

Hořící seník
V srpnu přijalo krajské operač-

ní středisko jihočeských hasičů 
oznámení od několika volajících 
o hořícím seníku v Borovanech 
na Písecku. Operační důstojník 
ihned vyslal na místo několik 
jednotek.  Na místě zasahovaly 
profesionální jednotky z Milev-
ska a Písku a dobrovolní hasiči 
z Bechyně, Chrášťan, Bernartic 
a Dražíče celkem s osmi cisternami 
a zhruba 30 hasiči. Při příjezdu na 
místo byl požár v plném rozsahu. 
Seník o rozměrech zhruba 25 × 10 
m stál v dostatečné vzdálenosti od 
kravína, který tak nebyl ohrožen. 
Událost se obešla bez zranění. 

HZS Jihočeského kraje 

Požár 
pásového 

dopravníku 

Cyklista pod spadlým stromem
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Současné metro v Baku je velmi moderní. 

Již historický snímek z roku 1987. Do fotografie jsme vložili typické logo londýnské podzemní dráhy.

Zásah hasičů komplikoval hustý kouř. 

Stanice Kingś Cross Station.

Události se věnovala řada televizních stanic. 

Londýnské metro existuje již od konce 19. století. 

Historický snímek z roku 1995. Do snímku jsme vložili aktuální logo metra v Baku. 

Za požár v  ondýnském metru 
mohly dřevěné eskalátory 

Tragédie v podzemí 
ázerbajdžánského Baku

Londýnské metro funguje již od roku 
1890. Navzdory svému názvu vede více 
než polovina jeho tratí na povrchu. 
Londýňané mají nyní k dispozici více než 
270 stanic vybudovaných na téměř 500 
kilometrech tratí. 

První úsek metra v hlavním městě Ázerbajdžánu byl otevřen 
v roce 1967. Toto kavkazské velkoměsto se stalo pátým sídlem 
bývalého Sovětského svazu, kde začal fungovat podzemní drážní 
systém. Výstavba metra v Baku stále pokračuje – zatím poslední 
úsek byl předán do užívání v roce 2016. V říjnu roku 1995 
postihla toto metro nezměrná tragédie. 

Tragická bilance
Velkému požáru londýnské 

metro čelilo v roce 1987. Červený 
kohout se vydal do podzemí na 
frekventované stanici Kingś Cross 
Station. Na počátku požáru byla 
odhozená zápalka na dřevěných 
eskalátorech. Zahynulo 31 osob, 
dalších 100 bylo při požáru zra-
něno. Již před touto událostí bylo 
vedení metra kritizováno za lik-
navý postoj k požárním opatřením 
či možné evakuaci velkého počtu 
osob z podzemí. Do osudného 
roku 1987 však pomyslné ucho 
džbánu drželo… Po vyšetřování 
celé tragické události si veřejnost 
vynutila rezignaci managementu 
metra. Zároveň se okamžitě začalo 
s tvorbou nových požárních předpi-
sů. Rovněž dřevěné eskalátory byly 
nahrazovány kovovými. 

 
Hořící „lepenková 
krabice“

Požár eskalátoru před osmou 
hodinou večerní nahlásili cestují-
cí. Zaměstnanci metra uvědomili 
hasiče. Z počátku ohnisko požáru 
vypadalo banálně – mluví se do-
konce o tom, že mělo velikost hořící 
lepenkové krabice. Bohužel, oheň 
si našel dostatek potravy ve dvacet 
let starém nátěru na stropě tunelu. 
Oheň se rozhořel za současné 
produkce hustého černého kouře. 
Postupně se do zásahu zapojilo 
třicet hasičských jednotek. S oh-
něm bojovalo sto padesát hasičů. 
Horko bylo tak intenzivní, že za-
sahující hasiči preventivně stříkali 
vodu na záda kolegů před nimi. Ze 
stropu odkapával roztavený plast. 
Celkem čtrnáct sanitek odváželo 
zraněné do londýnských nemocnic. 
Zahynul i jeden ze zasahujících 

Smutné prvenství
Požár v severní části metra teh-

dy usmrtil 286 cestujících včetně 
28 dětí. Zahynuli i tři zasahující 
záchranáři. Dalších 270 lidí bylo 
zraněno. Oficiálním závěrem vy-
šetřování bylo, že vznik požáru 
iniciovala závada na elektroin-
stalaci. Zcela vyloučena ovšem 
nebyla ani eventualita úmyslné 
sabotáže. Požár v podzemí Baku 
si drží smutné celosvětové prven-
ství jako požár metra s nejvyšším 
počtem obětí. Do této události byl 
nejtragičtějším požárem v metru 
ten, který se udál v Paříži v roce 
1903 (počet obětí: 84).

hasičů. Tělo jedné z obětí požáru 
bylo identifikováno až v roce 2004.

Příkopový efekt
Při vyšetřování požáru byla vy-

užita i novinka – počítačová simu-
lace. Ve speciální hale byl postaven 
model stanice Kingś Cross Station. 
Testy se rovněž prováděly s repli-
kou eskalátoru, na který dopadla 
hořící zápalka. Bylo totiž těžké 
si připustit, že se požár, který se 
zpočátku zdál jako ryze marginál-
ní, dokázal rozhořet s takovou in-
tenzitou. Simulace vzniku požáru 
objevila i jeden dosud neznámý jev, 
který dostal název příkopový efekt. 
Šlo o eskalátor v úhlu třicet stupňů, 
stíněný z obou stran pohyblivými 
madly. Právě takovým nakloněným 
„příkopem“ se oheň vydal vzhůru 
do haly plné cestujících.  

Epilog
Zpráva vyšetřovatelů obsa-

hovala opravdu drtivou kritiku 
zaměstnanců metra, kteří byli do-
konce upozorňováni, aby nevolali 
hasiče a snažili se drobné požáry 
zvládnout vlastními silami, aniž 
by však byli pro takové situace 
školeni a řádně technicky vyba-
veni. Požár se dostal i do zákonů, 
které následně umožnily stavební 
rozšíření nejvíce exponovaných 
stanic s cílem zvýšení kapacity 
i bezpečnosti pro cestující. Zlep-
šení technického a výstrojového 
vybavení se dočkali i londýnští ha-
siči. Tragické události z roku 1987 
stále připomíná pamětní deska ve 
stanici Kingś Cross Station. 

Připravil Mirek Brát,
 zdroj foto: fire.gov.uk, 

via wiki, pinterest, youtube

Vagony smrti
Požár metra v Baku se rozhořel 

během sobotní dopravní špičky 
okolo šesté hodiny večerní. Oheň 
se objevil v soupravě složené z pěti 
vagonů. Souprava zastavila 200 
metrů od stanice v tunelu (mezi 
stanicemi Ulduz a Nariman Nari-
manov), který se okamžitě začal 
plnit kouřem. Většinu cestujících 
usmrtil oxid uhelnatý přímo ve 
vlakové soupravě, řada lidí byla 
ušlapána. Čtyři desítky lidí nalezly 
smrt v tunelu při pokusu uniknout. 
Někteří cestující vně soupravy 
zemřeli, když se dotkli napájecí 
kolejnice. Problém nastal i s ven-
tilací v tunelu, která byla uvedena 

do režimu odvětrávání. To ovšem 
způsobilo, že se jedovatý kouř začal 
pohybovat ve směru, kterým chtěli 
lidé uniknout. 

Hrozivá past
Tragické události v Baku opět 

ukázaly, jakou hrozivou pastí může 
být požár v tunelu, navíc, pokud se 
jedná o trať metra vedoucí v podze-
mí. V Baku v roce 1995 se k tomu 
přidaly i další nepříznivé faktory. 
Po zastavení soupravy byla odpo-
jena elektřina, takže nefungovalo 
nouzové otevírání dveří. Pohyb 
těch šťastnějších, kteří ze soupravy 
unikli do tunelu, ztěžovalo špatné 
osvětlení. Lidé se prý drželi navzá-

jem za oblečení, aby se v temném 
tunelu neztratili. 

Epilog
Při vyšetřování příčiny požáru 

existovaly dvě verze: technická 
závada a úmysl (sabotáž, potažmo 
atentát). V živé paměti byl totiž 
ještě bombový útok arménských 
teroristů, který v prostorách metra 
zabil v červenci 1994 celkem 21 
lidí. Soud však nakonec odsoudil 
pouze dvě osoby za nedbalost: řidiče 
soupravy poslal do vězení na 15 let, 
vedoucího stanice na 10 let. Nehoda 
v Baku vzbudila v polovině 90. let 
20. století velkou pozornost v Praze, 
kde jezdily identické soupravy jako 
v Ázerbajdžánu. Ukázalo se také, že 
třicet let staré vagony sovětské pro-
venience byly vyrobeny z materiálů, 
které při hoření uvolňují toxické 
výpary. Analýza švédských expertů 
však potvrdila, že příčinou požáru 
v Baku byla technická závada, jis-
kření pod čtvrtým vozem soupravy. 

Připravil Mirek Brát,
zdroje foto via wiki, flickr, 

pinterest, youtube 
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Hasiči ve slovenské obci Žakovce 
měli i vlastní dechovku 

Pátrání v historii sborů dobrovolných hasičů je zajímavé nejen 
v České republice, ale i u našich slovenských sousedů. Hasiči v podtat-
ranské slovenské obci Žakovce (okres Kežmarok) si tak v letošním roce 
připomněli, že před sedmdesáti lety byla v rámci jejich sboru založena 
i samostatná dechová hudba místní hasičské jednoty. Měla velký úspěch 
a vystupovala na akcích v širokém okolí. První zmínka o dobrovolném 
hasičském sboru v obci se v kronice připomíná v roce 1947. V roce 1958 
si žákovští hasiči začali stavět vlastní zbrojnici. Síly hasičů zde prověřila 
v roce 1960 velká povodeň. V roce 1967 sbor obdržel nový automobil 
značky TATRA – 803. Již v roce 1977 patřil Dobrovolný hasičský sbor 
Žakovce mezi nejlepší sbory v okrese Kežmarok. V roce 1978 zde bylo 
založeno i družstvo mládeže. 

Foto: pohled na obec Žakovce, zdroj foto: Jerzy Opioła, 
CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Hasičská historie 
V dnešním zastavení naší pravidelné rubriky věnované starší historii 

sborů dobrovolných hasičů v různých částech naší republiky se podívá-
me do Bakova nad Jizerou, města v okrese Mladá Boleslav. V září roku 
1879 navrhuje starosta města pan Augustin Fibiger, spolu s několika 
dalšími občany, založit hasičský sbor. V tomto měsíci jsou zaslány 
stanovy na c.k. místodržitelství ke schválení. Dne 13.9.1879 zakupuje 
radnice další hasičskou stříkačku od firmy Smejkal za 713 zlatých. 
V listopadu roku 1879 jsou stanovy schváleny a v prosinci je ustanoven 
hasičský sbor ve městě, který čítá 51 občanů. Do čela sboru je zvolen 
starosta města pan Augustin Fibiger, velitelem pan Karel Halla a mís-
tovelitelem pan Vilém Faltin. I pozdější starostové sboru byli zároveň 
starosty obce. Tak si občané považovali hasičů. V roce 1901 je zakoupena 
parní stříkačka taktéž od firmy Smejkal za 7.000 korun. Tato stříkačka 
sloužila občanům až do roku 1935. V roce 1934 se členové sboru dohodli 
o zakoupení automobilové stříkačky. Sami členové sboru obcházeli ob-
čany a pořádali sbírku na zakoupení vozidla. Do sbírky přispěli město 
Bakov, drobní podnikatelé města, i firmy: např. Spořitelna, železniční 
dráhy, pivovar Klášter aj. V roce 1935 je zakoupen osobní automobil 
Hispania od firmy Asap z Mladé Boleslavi. Automobil je v téže firmě 
přestavěn na automobilovou stříkačku. Dne 21.července roku 1935 byla 
stříkačka slavnostně předána občanům města. Při této příležitosti byla 
na náměstí uspořádána hasičská slavnost. Této slavnosti se zúčastnily 
i okolní sbory. Na náměstí pak sbory předvedly sekyrkové cvičení. Tato 
stříkačka sloužila bakovským hasičům až do 70. let minulého století. 
V 50. letech letech získává sbor další automobil Tatru 805, dále DV12 
A 30, CAS Zill, CAS 25 Š705 a v roce 2002 repasovaný vůz CAS32 
Tatra 815, který byl zakoupen z prostředků města. 

(zdroj historického snímku web města Bakov nad Jizerou)

HASIČSKÁ HISTORIE

VI. sjezd SH ČMS v červenci 2021 v závěrečném usnesení uložil 
úkoly shromáždění starostů OSH, výkonnému výboru SH ČMS i sbo-
rům dobrovolných hasičů, okrskům, OSH a KSH. Shromáždění starostů 
OSH se týkal úkol projednat a schválit Program činnosti SH ČMS do 
roku 2025 do konkrétních cílů a postupů s časovým termínem jejich 
kontroly nebo splnění – termín říjen 2021. Výkonnému výboru SH 
ČMS sjezd uložil projednat průběh VI. sjezdu SH ČMS, vyhodnotit 
diskuzi a o řešení přednesených připomínek informovat shromáždění 
starostů OSH. Dále uložil připravit pro jednání shromáždění starostů 
OSH dokument „Program činnosti SH ČMS do roku 2025“. Termín 
– září 2021. Sborům dobrovolných hasičů, okrskům, OSH a KSH sjezd 
uložil rozpracovat do svých podmínek „Program činnosti SH ČMS do 
roku 2025“. Termín – prosinec 2021 až březen 2022. 

 INFO Z ČINNOSTI KANCELÁŘE SH ČMS

Svojkovští hasiči 
– automechanici 

„Prvním vozidlem, které se do-
čkalo oprav, byla v roce 2018 prvo-
výjezdová cisterna CAS24 – Š706, 
které tehdy bylo dvaačtyřicet roků. 
Pracovali jsme na ní dva roky, sešli 
jsme se vždy ve středu po 16 hodině 
ve zbrojnici, provedli vše, co bylo 
reálné a zpravidla po půlnoci jsme 
přihlašovali vozidlo zpět do výjez-
du“ uvedl Petr Junek, místostarosta 
SDH a velitel družstva v jednotce. 
Přestavba tehdy vyšla na 185.000 
korun a řídil ji Jaroslav Dörner st. 
Přispěl na ni Liberecký kraj, obec 
Svojkov a dokonce i obyvatelé 
obce. Stranou nestáli ani členové 
sboru a jednotky. Vydělali si při 
společenských akcích, které sbor 
pořádal. Na technice odpracovali 
tehdy přes 3 500 hodin. I přesto, že 
cisterna vyžaduje často „zvláštní 
péči“, je stále nasazena ve výjezdu 
a odvádí podle jeho slov dobrou 
práci. V druhé polovině loňského 
roku byla zahájena kompletní re-
konstrukce lesního speciálu CAS 

Pokud potřebujete pomoc hasičů, 
tak vám čas pocitově ubíhá úplně 
jinak. Každých pár vteřin je doslova 
jako věčnost. A ani když už slyšíte 
zvuk houkaček, tak nemusí být 
vyhráno. Zásahová technika hasičů 
se totiž musí dostat až k vám a to je 
někdy opravdu velká komplikace. 
Auta parkující prakticky všude, 
někdy i tam kde nemají. A tam, kde 
se jiné osobní auto ještě protáhne, 
tak často nemá hasičská cisterna 
nebo automobilový žebřík žádnou 
šanci. Technika záchranářů potře-
buje pro bezpečný a rychlý průjezd 
totiž více místa. Nejen na samotnou 
šířku ponechaného volného jízdního 
pruhu. Jde i o nájezdové úhly do 
zatáček, s osmimetrovým autem 
nejde zatočit tak jako s malým 
osobním. V pátek 13. srpna, tedy 
v průběhu vyhlášeného Den požární 
bezpečnosti, tak hasiči v ulicích 

Srdcaři ze Svojkova
Hasiči ze Svojkova v okrese Česká Lípa jsou těmi, kteří neú-
navně téměř 10 let let opravují a rekonstruují svěřenou ha-
sičskou techniku. Jde často o doslova mravenčí práci. Mnohé 
součásti a díly vozidel musejí demontovat, vyčistit, brousit, 
nevynechávají při tom jediný šroub a šroubek. 

16 – Praga V3S z roku 1961, který 
býval odmořovacím vozidlem 
z mobilizační rezervy Armády 
ČR. Vozidlo se právě podrobuje 
kompletní technické rekonstrukci. 
„Vozidlo nám dalo a stále dává 
pořádně zabrat, ale naše nadše-
ní je silnější – nedáme se! Část 
f inančních prostředků jsme si 
vydělali opět při kulturních a spo-
lečenských akcích v obci a prode-
jem občerstvení. Ve schvalovacím 
procesu se nachází žádost o dotaci 
na materiál z Libereckého kraje. 
Vozidlo jsme rozebrali na úroveň 
motoru a převodovky v rámu, pro-
vedli jsme opískování všech kovo-
vých komponentů a provedli jsme 
karosářské a svářecí práce, nástři-
ky základní barvou a plastickým 
nástřikem, pokračovali jsme vý-
měnou provozních náplní a filtrů, 
ošetřením vnitřku vodní nádrže, 
postupně montujeme a repasujeme 
jednotlivé komponenty. Dnes je 
hotová repase rámu, brzd, kabiny, 
čerpadla a cisterny. Pokračovat 
budeme výrobou nové nástavby, 
natažením nové elektroinstalace 

měst upozorňovali na tento pro-
blém. Ve všech městech, kde mají 
profesionální hasiči v Karlovarském 
kraji svojí stanici, tak se zásahovou 
technikou projížděli vybrané ulice 
a na řadě míst narazili na ztížené 
podmínky pro průjezd nebo dokon-
ce na nemožnost projetí. Jednalo se 
o preventivní akci, takže nikde ne-
hrozil odtah nebo pokuty. Smyslem 
bylo pouze opět upozornit, že když 
hasičská technika neprojede mezi 
zaparkovanými vozidly, tak nemůže 
včas pomoct. Zároveň někde dostali 
řidiči za stěrač malý letáček, který 
upozorňuje na potřebu tří metrů 
širokého průjezdu pro hasičskou 
techniku. Kdo tento trojúhelníkový 
letáček za stěračem našel, tak čás-
tečně nebo zcela blokoval průjezd. 
Ty tři metry pro hasičskou techniku 
mohou znamenat tři metry pro život. 

(ze zdroje: HZS ČR)

a finálními lakýrnickými pracemi. 
Aktuální stav rekonstrukce je vý-
sledkem precizní práce kamarádů, 
kteří sdílí nadšení pro techniku 
a cítí se být zodpovědní za její stav, 
zejména Jaroslava Fialy, Martina 
Průchy, Petra a Viktora Hánových, 
Josefa Listíka a Pavla Dvořáčka. 
Podle potřeby pomáhají ochotně 
další členové jednotky, sboru, 
přátelé a příznivci z obce Svojkov, 
výsledkem je více než 1000 odpra-
covaných hodin. Díky hospodáři 
SDH Pavlu Šorfovi máme pod 
palcem naši finanční situaci a víme, 
jaké jsou naše finanční limity. Ne-
postradatelnou je pro nás i podpora 
obce, kterou ztělesňuje starosta 
Gustav Pilz a obecní zastupitelé. 
Nejdůležitější oporou jsou ovšem 
naše manželky, které naše nadšení 
tolerují a podporují,“ upřesnil mís-
tostarosta Petr Junek, který práce 
na V3S koordinuje.

Charitativní aktivity 
Svojkovští hasiči se již tradičně 

účastní charitativních akcí. Na nich 
se obdobně jako další zúčastněné 
jednotky vždy zříkají honoráře, 
naposledy letos na akci Karlova 
lípa naděje „Tady jsme se, obdobně 
jako všechny ostatní zúčastněné 
jednotky, zřekli honoráře za účast 
na akci, tentokrát ve prospěch 
malého Jiříka. Ten býval naprosto 
zdravým miminkem, ve 4 měsících 
života mu byla diagnostikována 
vzácná porucha hyperinzulinismu. 
Tato akce je velkou nadějí pro ma-
lého chlapce, pro rodiče a rodinu, 
kteří boj o jeho zdraví nevzdávají. 
Pravidelně finančně přispíváme 
nadaci Dobrý anděl a každoročně 
zajišťujeme prodej kytiček pro 
Ligu proti rakovině,“ připomněl 
Petr Junek. 

Práce s mládeží
Svojkovští hasiči jsou si plně 

vědomi, že jejich budoucnost 
závisí na výchově jejich násled-
níků. Proto byla 16. května roku 
2013 (u příležitosti oslavy dne Oprava jednoho z vozidel (archiv sboru)

dětí) zahájena práce s mládeží. 
Na počátku pravidelného výcviku 
mladých hasičů byl Martin Průcha 
ve spolupráci s Marcelou Sedláko-
vou a Jaroslavem Fialou. Hasičský 
kroužek se od té doby koná vždy ve 
středu odpoledne a jeho členové se 
zpravidla 2× ročně účastní okres-
ních soutěží. S roční frekvencí 
organizují pro děti, ve spolupráci 
s ČČK Šluknov „Záchranářské 
víkendy“, nabité adrenalinem při 
reálně simulovaných zásazích. 
Mladí svojkovští hasiči se také 
v roce 2017 aktivně podíleli na 
vytvoření největší dětské hasičské 
fontány v Novém Boru, zapsané do 
české knihy rekordů. 

Z listů kroniky
Hasičský sbor ve Svojkově 

byl založen 26.10.1874. Jednotku 
dnes tvoří 14 hasičů, celý SDH má 
72 členů včetně mladých hasičů. 
Sbor přežil obě světové války. Na 
přelomu 20. a 21. století z něj zů-
stala jen požární hlídka. Členové 
se však stále scházeli a pomáhali 
v obci a tak 1. listopadu 2011 byla 
díky iniciativě velitele jednotky 
Martina Průchy znovu obnovena 
činnost jednotky v kategorii JPO V. 
V roce 2014 byl pak dle nových 
stanov založen sbor, v jehož čele 
je dodnes starosta Robert Sedlák. 
Sbor dobrovolných hasičů od roku 
2014 úzce spolupracuje s okolními 
jednotkami a německým FFW 
Grossschönau a pořádá s nimi me-
zinárodní nácviky a další společné 
akce. Jednotka získala v roce 2016 
status předurčenosti na ochranu 
obyvatel. Svojkovští hasiči jsou 
pracovitým, soudržným a velice 
skromným týmem, složeným z ka-
marádů, kteří jsou hrdí pomocníci 
v nouzi. Nejenže vracejí s velkým 
nasazením do života již odepsanou 
techniku. Buší v nich to pravé 
hasičské srdíčko, díky němuž se 
za každých okolností snaží naplnit 
hasičské motto – Bohu ku cti a bliž-
ním ku pomoci. 

Věra Nutilová

V rámci Dne požární bezpečnosti upozornili 
hasiči na problém s průjezdností ulic

Pozorný čtenář si položí otázku, 
jak to bylo při zakládání hasič-
ských sborů v minulosti, jak to 
vše začalo. Zajímá se především 
o sbor v místě jemu nejbližším, 
a navíc důvěrně známým. Pokud 
jste z Děčínska, může vás tak 
potěšit konkrétní příklad založení 
hasičského sboru dle dokumentů, 
které zaslal Národní archiv Praha. 
Jednalo se o obce Modrá (Rie-
gersdorf) a Jílové (Elau). V Jílové 
byl založen Dobrovolný hasičský 

Hasičské sbory v minulosti aneb jak to vše začalo
spolek dne 9. února 1879. Velitelem 
se stal Anton Hiebsch. Obdobným 
mechanismem byl ve stejném roce 
založen Dobrovolný hasičský 
spolek v obci Modrá (Riegers-
dorf). Stalo se tak dne 30. června 
1879. Od počátku se jednalo o dva 
samostatné hasičské sbory, které 
se sloučily až po připojení obce 
Modrá k městu Jílové v 80. letech 
minulého století. Předním účelem 
hasičských sborů při jejich založení 
bylo: Spořádané spoluúčinkování 

u nebezpečného ohně, velké vodě 
i jinak. Péče o rozvoj hasičství 
po stránce odborné, vzdělávací, 
národní. Péče o podporu členů, 
jež ve službě hasičské utrpěli úraz 
nebo onemocněli, péče o jejich 
rodiny a pozůstalé. Péče o majetek 
všech občanů bez rozdílu v případě 
nebezpečí. Organizace všeobecné, 
záchranné, Samaritské a zdravotní 
služby.                

Karel Potužník, 
SDH Děčín III Staré Město

Hasiči z SDH Provodov (Zlín-
ský kraj) si v srpnu připomněli již 
130. výročí existence sboru. 

Program oslav zahrnoval stylový 
budíček – trumpetou z historického 
vozu Dodge projíždějícího obcí. 
Dále se konal průvod obcí, byla 
uctěna památka zesnulých hasičů, 
nechyběla mše svatá ani společen-
ské odpoledne v tamním Areálu 
mládí s kapelou Sapo Major.

Provodovští 
oslavili 

130. výročí sboru
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Hasiči na síti XXXIX.

V dnešním čísle Hasičských novin se v jubilejním, čtyřicátém díle naší 
pravidelné rubriky, za hasičskou webovou prezentací vypravíme do obce 
Žichlínek v Pardubickém kraji. Jedním z významných milníků v ději-
nách Žichlínku byla stavba olomoucko-pražské dráhy v letech 1842–45. 
První vlak byl v Žichlínku uvítán s velkou slávou 20. srpna 1845, kdy 
byla pomocí kulis postavena slavobrána, korunovaná věžemi s cimbuřím 
a ozdobená zemskými znaky, neboť zde vlak vstupoval na českou půdu. 
Zřizovatelem zásahové hasičské jednotky je obec Žichlínek. Dle systé-
mu plošného pokrytí území ČR, JSDH Žichlínek přísluší do kategorie 
JPO III. To znamená, že jednotka zajišťuje výjezd družstva nejpozději do 
10 minut od vyhlášení poplachu. Založení hasičského sboru v Žichlínku 
se uskutečnilo v roce 1885. Webové stránky, které recenzujeme, vznikly 
(dle copyrightu) v roce 2012 a fungují na nezabezpečené doméně prvního 
řádu. Líbil se nám odkaz Dokumenty, který obsahuje například praktic-
ký formulář lékařského posudku pro stanovení bolestného i zakládací 
listinu JSDH. Dobře je formou fotografií popsána současná i minulá 
technika jednotky. Na webu nechybí vlastní vyhledávač. Trochu nám 
naopak chybělo detailnější popsání historie sboru. Rovněž bylo patrné, 
že na aktualizacích se podepsala „koronavirová odstávka“ společenského 
i spolkového života. V konečném pohledu jsou to však užitečné webové 
stránky, které dobře prezentují činnost sboru i jednotky. 

foto: printscreen webu

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase

I rokem 2021 vás v Hasičských novinách provází rubrika, ze které by 
možná měl radost i pan Komenský. Proč? Protože právě on říkal: Svěřo-
vat věci pouhé paměti znamená zapisovati je do větru, neboť naše paměť 
je prchavá. Pamatujete si například, co se stalo na konci léta 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 konce léta 2016, kdy Hasičský záchranný sbor 
České republiky zajišťoval vyslání humanitární pomoci do Makedonie 
postižené povodněmi. Makedonskou republiku (v současnosti Republi-
ku Severní Makedonie), sužovaly v roce 2016 silné bouřky a bleskové 
povodně, které usmrtily více než desítku osob. V hlavním městě Skopje 
dosahovala voda v ulicích až do výšky 1,5 metru. Makedonie požádala 
o humanitární pomoc, která by ji pomohla řešit stávající krizový stav. 
Česká republika, která má s řeše-
ním povodňových stavů bohaté 
zkušenosti, nabídla Makedonii 8 
elektrocentrál a 47 kalových čer-
padel. Makedonie nabídku naší 
země akceptovala. 

obrázek: vlajka Republiky 
Severní Makedonie

Úvodní strana webu

Stránky SDH Žichlínek 
http://sdh.zichlinek.eu/cz/ 

VE ZKRATCE

Přesně po 140 letech, na den a hodinu přesně, přijely dvě jednotky 
pražských hasičů symbolicky k budově Národního divadla. Hasiči si tak 
společně se zaměstnanci divadla připomněli 140. výročí požáru Národního 
divadla, které připadá na 12. srpna 2021. Požár, který vznikl kolem 17. 
hodiny, 12. srpna 1881, měl zničující následky pro nově vybudované Ná-
rodní divadlo. Připomíná ho výstava v prostoru mezi historickou budovou 
a novou scénou.

 (foto Leoš Kučera HZS ČR)

Obec Hutisko-Solanec leží 
v podhůří Beskyd v okrese Vsetín. 
Před 98 lety dne 3. června 1923 
založilo 30 občanů obcí Hutisko 
a Solanec Pagáčovu hasičskou 
župu Valašska ve Velkém Me-
ziříčí. Jak zdůrazňuje kronika: 
tuto ušlechtilou myšlenku uvítali 
všichni občané, vždyť dřevěné 
chalupy často vyhořely až do 
základů a nezřídka takový požár 
končil tragicky… Hasiči začátky 
neměli jednoduché. Dobrovolnou 
prací a z finančního výtěžku za 
darované dřevo od zemědělců 
postavili hasičské skladiště. Ze 
skromných příspěvků obyvatel 
byla zakoupena výstroj a výzbroj, 
opravena byla koňská stříkačka. Při 
větších investicích vždy pomáhali 
občané, nejčastěji členové sboru, 
kteří, když šlo o půjčku peněz, 
často ručili svými majetky. Obě 
obce se zavázaly přispívat na ha-
sičské potřeby částkou 500 korun 
ročně. Byly však tak zadlužené, že 

Zásah při povodních 
Někteří mladí hasiči jsou již 

platnými členy sboru a zároveň 
patnáctičlenné zásahové jednotky 
JPO V. V uplynulých pěti letech 
vyjížděla k sedmi požárům, k šesti 
technickým pomocem a čtyři-
krát na taktické cvičení pořádané 
v rámci 19. okrsku. Nejnáročněj-
ším zásahem se stala povodeň 
v loňském roce. Jednotka v obci 
zasahovala od samého počátku 
povodní, a to při čerpání vody 
z domovů a zahrad, až po vyklízení 
a odbahnění zničených prostor oby-
dlí, to znamená tři dny a jednu noc. 
Zásahu se zúčastnili nejen členové 
jednotky, ale i řadoví členové SDH.

Technika jednotky 
K současné technice jednotky 

patří  téměř čtyřicetiletá automobi-
lová cisterna Škoda 706 RTHP, dvě 
Avie A30, velitelské vozidlo Mitsu-
bishi Pajero. V roce 2018 zakoupila 
obec hasičům nový automobil Ford 
Tranzit pro přepravu osob, které 
mohou využívat všechny spolky 
obce. Aby automobil mohla užívat 
soutěžící družstva pro požární 
sport, zakoupil sbor přívěsný vo-

Nahlédnutí k hasičům v Čechách pod Kosířem
V současné době má sbor 143 členů a 34 mladých hasičů. 
Sbor dlouhá léta úspěšně vychovává mladé hasiče pod dří-
vějším dlouholetým vedením Miroslavy Kristkové a následně 
manželů Klusáčkových. Nyní vedou oddíl mladých hasičů Petr 
Klusáček, David Chromec, Petr Fiala a Andrea Koutná. Účastní 
se okrskových a pohárových soutěží.

mnohdy několik roků zůstalo jen 
u slibu. Finanční prostředky se také 
získávaly z kulturních a zábavných 
akcí, které sbor pořádal. V roce 
1960 byly obce sloučeny pod název 
Hutisko – Solanec. 

Práce s mládeží
Zdejší hasiči dlouhodobě pra-

cují s mládeží, nechybí nejmladší 
předškoláci zařazení v přípravce, 
mladší a starší žáci, dorostenky, 
což je celkově kolem 50 dětí. 
„Mezi největší sportovní úspěchy 
zcela jistě patří titul mistrů ČR na 
neoficiálním halovém Mistrovství 
republiky v Havířově v kategorii 
starších žáků, tituly vítězů Okresní 
ligy mladých hasičů a vítězů okres-
ních kol hry Plamen. V roce 2018 
mladší žáci triumfovali v Poháru 
ředitele HZS Zlínského kraje,“ při-
pomněl velitel SDH a místostarosta 
obce Petr Maléř. Uvedl současně, 
že v poslední době sboru dělá vel-

zík, který si členové sportovních 
družstev upravili. Obec v roce 2019 
zakoupila za podpory Olomoucké-
ho kraje další vybavení a výstroj 
pro zásahovou jednotku z důvodu 
příchodu nových členů a inova-
ce výstroje. Byly to 4 zásahové 
oděvy a zásahová obuv. Ze svého 
rozpočtu pořídila obec čtyři ruční 
radiostanice a výstražné vesty. 
„V neposlední řadě jsme získali 
bezúplatným převodem od HZS 
Olomouckého kraje čtyři komplety 
dýchacích přístrojů s náhradními 
lahvemi, které budou po proško-
lení členů jednotky zařazeny do 
vybavení naší cisterny. V příštích 
letech bychom se rádi dovybavili 
kompletním hadicovým progra-
mem D25, záchranářským bato-
hem s AED a páteřovou deskou,“ 
připomněl Rostislav Buigl, velitel 
sboru. Péče o výjezdovou techniku 
je prioritní. Proto jsme v minulém 
roce zahájili  modernizaci cisterny, 
kompletně předělali vnitřní uspo-
řádání výbavy, upravili nástavbu 
a držák na zásahové žebříky. Došlo 
na modernizaci výstražného zaří-
zení. Na velitelský vůz Mitsubishi 
Pajero z důvodu většího zviditel-
nění dodali do zadní části LED 

maják. V dnešních dnech prochází 
úpravami naše Avia 30, která bude 
upravena pro zásahy na ochranu 
obyvatelstva. Všechny tyto úpravy 
se snaží členové jednotky vytvořit 
za co nejmenší peníze. 

Hasičský sport
V roce 2018 vzniklo družstvo 

žen, které se společně s družstvem 
mužů zapojilo do pohárových 
soutěží, Olomoucké noční ligy 
a okrskové soutěže. Pro lepší pod-
mínky a konkurenceschopnost, 
jim sbor zakoupil v roce 2019 
nový soutěžní stroj. V témže roce 
vyhráli muži okrskovou a okresní 
soutěž a postoupili do krajského 
kola, kde reprezentovali 19. okr-
sek a to velmi úspěšně. Po sečtení 
všech výsledků obsadilo družstvo 

mužů 3. místo. „Stručně shrnu 
naše soutěžní působení v rámci 
Olomoucké noční ligy, kterou 
tvoří sedm soutěží. Naše nejlepší 
umístění a nejlepší čas jsme si při-
psali na závodě v Třeštině, s časem 
14,84 s jsme obsadili druhé místo 
z jedenatřiceti družstev. V celko-
vém hodnocení muži skončili na 
sedmém místě ze 45 bodovaných. 
Družstvo žen se v téže lize účast-
nilo také všech startů a dosáhlo 
celkově na jedenácté místo,“ uvedl 
člen soutěžního týmu mužů Petr 
Fiala. „Rád bych poděkoval všem 
členům Sboru dobrovolných hasi-
čů a členům JSDH za příkladnou 
práci nejen pro sbor, ale i pro 
obec Čechy pod Kosířem,“ dodal 
Rostislav Buigl.

připravila Věra Nutilová 

Ozdobou obce Hutisko-Solanec 
jsou mladí hasiči

kou radost závodnice Hanka Kotul-
ková, která je členkou reprezentace 
ČR. Úspěšně reprezentovala na 
posledním Mistrovství světa v po-
žárním sportu v ruském Saratově, 
kde ve štafetě 4× 100 metrů získala 
titul vicemistryně světa a titul 
mistryně světa v požárním útoku. 
„Letos se stala vítězkou krajského 
kola v požárním sportu v kategorii 
starších dorostenek a na mistrov-
ství ČR v Zábřehu získala titul 
mistryně ČR ve dvojboji“, upřesnil 
Petr Maléř. Vloni se podařilo díky 
obci Hutisko – Solanec dokončit 
stavbu zbrusu nového hasičského 
areálu se stometrovou běžeckou 
dráhou a základnou pro požární 
útoky. V rámci realizace stavby 
hasiči odpracovali několik stovek 
brigádnických hodin. Areál je 
v současně době hojně využíván 
nejen místními mladými hasiči při 
jejich přípravě na soutěže, ale jezdí 
zde trénovat i okolní spřátelené 
sbory se svými dětmi. „Letos se 

s družstvy účastníme soutěží, které 
pořádá OSH Vsetín. Chystáme se 
na Český pohár v běhu na 60 me-
trů s překážkami, v srpnu začíná 
okresní pohár v šedesátkách a náš 
sbor je pořadatelem jeho finálového 
závodu,“ doplnil Petr Maléř.

Mobilní kluziště 
Letos počátkem léta měla mlá-

dež obce jedinečnou příležitost 
vyzkoušet si mobilní kluziště. 
„Obcí byl realizován projekt 
Rozšíření využití areálu aktivní-
ho odpočinku Hutisko – Solanec 
za přispění dotace z Národního 
programu pro obnovu venkova. 
Mobilní kluziště je instalováno 
v areálu místního koupaliště, 
kde se vytvořilo umělé kluziště 
o rozměru dvacet krát deset me-
trů ze speciálních syntetických 
desek. Díky jejich jedinečným 
vlastnostem umožňují bruslit na 
klasických bruslích stejně jako 
na ledu. Celé kluziště je ohra-
ničeno mantinely a je jej možné 
kdykoliv rozebrat a instalovat 
na jiné vhodné rovné místo, tzn. 
využitelnost kluziště je v rámci 
obce opravdu velká. Samozřejmě, 
že si jej ihned s radostí vyzkoušeli 
i naší mladí hasiči,“ sdělil Petr 
Maléř. Slavnostní otevření nového 
kluziště proběhlo u příležitosti 
Mezinárodního dne dětí, kdy 
Obec Hutisko - Solanec společně 
s hasiči a sportovci připravila pro 
děti jedinečné dětské zábavné 
odpoledne. Nechyběly ukázky ha-
sičské techniky, požárního sportu, 
fotbalových dovedností a soutěže 
o sladké ceny.

Věra Nutilová, 
foto: archiv sboru

(O hasičích z obce Hutisko-
-Solanec se dočtete ještě na 
straně 8 v naší tradiční po-

zvánce do hasičského muzea 
– pozn. redakce) 
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Lodě pro hasiče

Lehké hliníkové čluny MARINE

Nafukovací čluny

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

Člun MARINE 500 F HD SC 
přímo v akci.

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

Oblíbený člun Allroundmarin POKER HD 430.

www.marine.cz

+420 605 245 414, obchod@marine.cz

Lodní motory
Prodej a autorizovaný servis lodních motorů 
pro profesionály. 

od roku 1991
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České dorostenky se staly mis-
tryněmi světa v požárním sportu, 
dorostenci stříbrní. Z požárních 
útoků výprava přivezla dvě zlata

Mistrovství světa dorostu v chor-
vatském Čakovci se pro českou 
výpravu stalo historicky nejúspěš-
nějším šampionátem. V poslední 
disciplíně, požárním útoku, vy-
bojovali dorostenci i dorostenky 
vítězství. Díky tomu se v celkovém 
hodnocení Češky staly mistryněmi 
světa, dorostenci jsou vicemistry 
světa. I závěrečný den mistrov-
ství nastoupili k plnění disciplíny 
jako první dorostenci. Český tým 
nastoupil v sestavě Petr Loukota, 
Jakub Michalski, Lukáš Flégr, Vít 
Vymazal, Jakub Stýblo a Adam 

Více než 60 závodníků přije-
lo 12. 8. 2021 na stadion HZS Krá-
lovéhradeckého kraje do Hradce 
Králové, aby změřili své síly ve 
dvou disciplínách požárního sportu 
při tradičním Memoriálu Josefa 
Romportla a Vlastimila Málka. Při 
jedné z nejstarších soutěží v po-
žárním sportu pořádané v České 
republice závodí profesionální 
a dobrovolní hasiči v běhu na 100 m 
s překážkami a ve výstupu na cvič-
nou věž, a to jak v mužské i ženské 
kategorii. 47. ročník memoriálu 
pořádal Hasičský záchranný sbor 
Královéhradeckého kraje a Spor-
tovní klub hasičů Královéhradec-
kého kraje za podpory Zdravotní 
pojišťovny Ministerstva vnitra. Na 
stometrové trati se přes všechny 
překážky dostal do cíle nejrychleji 
Daniel Klvaňa (HZS MSK), když 
ve finálovém běhu protnul cílovou 
čáru v čase 15,39 s. Těsně za ním 
skončil na druhém místě domácí 
Patrik Kligl (HZS KHK) a třetí 
doběhl Lukáš Kroupa (SDH Par-
dubice-Polabiny). Finálovou čtyřku 
doplnil Jiří Škodný (HZS KHK). 
Do finále o nejrychlejšího závodní-
ka ve výstupu do 4. podlaží cvičné 
věže se probojovali tři zástupci 

Šíp. Do celkového hodnocení se 
započítal první pokus, ve kte-
rém chlapci odstartovali, vytvořili 
a roztáhli útočné vedení a naplnili 
nástřikové terče vodou v čase 22,58 
s, což stačilo na mistrovský titul 
v této disciplíně před druhým Rus-
kem (22,92 s) a třetím Lotyšskem 
(23,39 s). Také sestava dorostenek 
ve složení Johanka Vaculíková, 
Lucie Ledvinová, Nikola Rašková, 
Tereza Chovancová, Vendula Jílko-
vá a Eliška Navrátilová předvedla, 
že Česko v této disciplíně patří ke 
světové špičce. V prvním pokusu 
dosáhly času 23,49 s, který zajistil 
zlaté medaile! Druhé skončilo Rus-
ko (24,04 s), bronzové Bělorusko 
(25,25 s). V celkovém hodnocení 

HZS Moravskoslezského kraje 
a domácí reprezentant HZS Králo-
véhradeckého kraje. I tuto disciplí-
nu nakonec ovládl Daniel Klvaňa 
(HZS MSK) s časem 13,70 s, ná-
sledovaný kolegou Pavlem Krp-
cem (HZS MSK) a třetí finálový 
čas patřil Patriku Kliglovi (HZS 
KHK). Čtvrté místo bral nakonec 
Jan Vyvial (HZS MSK). V kate-

České dorostenky se staly mistryněmi světa

Memoriál Josefa Romportla a Vlastimila Málka

se čeští dorostenci osamostatnili 
na druhém místě se ziskem devíti 
bodů. Mistry světa se díky nejniž-
šímu součtu jednotlivých umístění 
(5 bodů) stali Rusové, bronzové 
medaile získalo Bělorusko (12 
bodů). V Chorvatsku Českou re-
publiku reprezentovala sestava ve 
složení Petr Loukota, Jakub Mi-
chalski, Lukáš Flégr, Vít Vymazal, 
Jakub Stýblo, Adam Šíp, Tadeáš 
Voříšek, Martin Šulc a Matyáš 
Novák. Dorostenky díky četným 
úspěchům získaly 6 bodů, stejně 
jako závodnice z Ruska. Bronzové 
jsou Bělorusky (11 bodů). Díky po-
mocnému kritériu, kterým je lepší 
umístění na požárním útoku, se 
však naše závodnice dostaly před 

gorii žen byla na běžeckém oválu 
s překážkami nejrychlejší Karolína 
Vyvialová (SDH Karviná-Hranice) 
v čase 16,51 s, na stupních vítězek 
ji doplnily druhá Lenka Šestáková 
(SDH Ledenice) a třetí Kamila 
Bartošková (SDH Horní Cerekev). 
Do druhého podlaží cvičné věže se 
pak nejrychleji vyhoupla Kamila 
Bartošková s časem 7,77 s, za ní se 

své konkurentky. České dorosten-
ky se tak staly mistryněmi světa 
v požárním sportu! Zlatou medaili 
a titul si odváží Johanka Vaculí-
ková, Lucie Ledvinová, Nikola 
Rašková, Tereza Chovancová, Ven-
dula Jílková, Eliška Navrátilová, 
Veronika Fricová, Marika Mašková 
a Rozálie Pospíšilová. Celkově si 
česká dorostenecká výprava krom 
titulu mistryň světa a vicemistrů 
světa v celkovém hodnocení odváží 
také dalších deset medailí: 4 zlaté, 
5 stříbrných a 1 bronzovou.

Z tiskové zprávy Sdružení hasi-
čů Čech, Moravy a Slezska

Ondřej Vojta, 
tiskové oddělení SH ČMS 

pak umístily Karolina Vyvialová 
a Kateřina Borovičková (SDH 
Morkovice). Všem sportovkyním 
a sportovcům děkujeme za účast 
a vítězům blahopřejeme!

O Memoriálu Josefa 
Romportla a Vlastimi-
la Málka

V roce 1973 došlo k tragickému 
požáru v podniku Československé 
automobilové opravny v Hradci 
Králové, při kterém zahynuli dva 
zasahující hasiči, Josef Romportl 
a Vlastimil Málek. Tato smutná 
událost byla důvodem pro vznik 
Memoriálu Josefa Rompor tla 
a Vlastimila Málka v disciplínách 
požárního sportu. Memoriál je 
dodnes trvalou vzpomínkou na 
spolupracovníky a kamarády, 
kteří při výkonu svého povolání 
obětovali své vlastní životy. První 
ročník se uskutečnil v roce 1975 
a v současné době se jedná o dru-
hou nejstarší soutěž pořádanou 
v České republice.

Martina Götzová, tisková 
mluvčí HZS KHK, 
foto Michal Fanta

Na tísňovou linku krajského 
operačního a informačního stře-
diska hasičů volá oznamovatel, 
že nedaleko dělící hráze na vodní 
nádrži Rozkoš (Královéhradecký 
kraj) dochází k úniku ropných 
produktů ze člunu. Čtyřčlenná po-
sádka člun z obavy před vznikem 
požáru opustila a nemůže se sama 
dostat zpět na břeh. V tu chvíli jsou 
aktivovány složky integrovaného 
záchranného systému, které jsou 
pro daný typ mimořádné události 
předurčeny. Poplach je vyhlášen 
vodní záchranné službě ČČK, 
profesionálním hasičům v Jaroměři 
a Náchodě, dobrovolné jednotce 
hasičů v České Skalici a Policii ČR. 
Všechny tyto složky jsou vybaveny 
záchrannými čluny a dalšími odpo-
vídajícími technickými prostředky. 
Takový byl začátek prověřovacího 

cvičení složek IZS, které se usku-
tečnilo v srpnu na vodní nádrži 
Rozkoš. Vodní záchranná ČČK, 
která se dostala k místu události na 
motorovém člunu první, zajistila 
průzkum a z vody zachránila první 
dvě osoby. Od nich pak dostaly zá-
chranné složky informaci, že další 
dva lidé se pokusili plavat ke břehu, 
ale nevědí, zda se jim to podařilo. 
Zbývající dvě osoby byly zachráně-
ny dobrovolnou jednotkou z České 
Skalice a posádkou člunu Policie 
ČR. Profesionální hasiči se zamě-
řili na zajištění poškozeného člunu 
a likvidaci unikajícího benzínu 
a motorového oleje. Postavili kolem 
plavidla nornou stěnu z plovoucích 
sorpčních hadů, skvrny zasypali 
sorpčním materiálem a takto zajiš-
těný člun byl zapřažen a dopraven 
ke břehu. Složky a jednotky, které se 

Cvičení na přehradě

do cvičení zapojily: HZS Králové-
hradeckého kraje – stanice Náchod, 
stanice Jaroměř, JSDH Česká Ska-
lice, Vodní záchranná služba ČČK, 
Policie ČR. 

Martina Götzová, 
tisková mluvčí 

HZS Královéhradeckého kraje, 
foto Michal Fanta



HASIČSKÉ NOVINY 17/2021 l www.hasicskenoviny.cz strana 7

Ta
je

nk
a:

 „P
LU

JE
 P

O
D

 V
LA

JK
O

U
 B

A
H

A
M

“

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 vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem 
vydavatele nebo redakce. Uzávěrka dalšího čísla je 17. září 2021, vyjde 24. září 2021.

PRO CHVÍLE ODDECHU

Požáry se nevyhýbají žádnému místu, 
byť je to lodní paluba nedaleko Antark-
tidy. Příkladem je menší požár, který po-
stihl v tomto roce speciální plavidlo MPV 
Everest. Naštěstí posádka zdolala oheň 
pomocí hasicích přístrojů. MPV Everest 
je víceúčelové plavidlo se schopností le-
doborce. Pokud si netroufnete odpovědět 
na otázku, pod jakou vlajkou loď MPV 
Everest pluje, zkuste vyluštit naši dnešní 
křížovku.  Zdroj foto: antarctica.gov.au 

ZAUJALO NÁS...

1. Hasiči vystupují z vozidel:
a) po povelu velitele
b) po signálu strojníka, že auto 

stojí a je zabržděno
c) po zastavení vozu

2. Hasičský automobil, stojící 
v nepřehledném úseku na 
komunikaci:

a) musí chránit zasahující hasiče
b) musí být označen jako překáž-

ka v silničním provozu

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

Otestujte si své hasičské znalosti

c) musí stát šikmo přes komuni-
kaci

3. O způsobu nasazení první 
jednotky na místě rozhoduje:

a) operační středisko
b) velitel první jednotky
c) velitel jednotky HZS

4. O způsobu nasazení dalších 
jednotek na místě rozhoduje:

a) operační středisko

b) velitel zásahu
c) velitel jednotky HZS

5. Kromě operačního střediska 
a velitele zásahu je možné 
příjezd na místo ohlásit také:

a) Policii ČR
b) osobě pověřené velitelem zása-

hu
c) veliteli úseku nebo sektoru

správné odpovědi: 1a, 2b, 3b, 4b, 5b

Příjezd na místo zásahu

Firma Pavliš a Hartmann představila batohy 
pro likvidaci lesních požárů
Firma Pavliš a Hartmann představuje pro letošní rok jednu ze svých 
novinek a tou jsou Hasicí batohy Bag 4H Basic, Bag 4H Classic a Bag 
4H Proline. Batohy jsou určené zejména pro hašení lesních požárů nebo 
na likvidaci požárů ve špatně přístupném terénu. Již samotné názvy 
napovídají, že se jedná se o tři varianty batohů, které jsou rozděleny dle 
výbavy – základní, střední a maximální. Batoh je vyroben z voděodol-
né tkaniny Cordura® potažené PU zátěrem z vnitřní strany a osazen 
širokými ramenními popruhy umožňujícími nastavení pro různé výšky 
postav. Komfort zajišťuje měkčená zádová vložka. Vložka je osazena 
také na přední straně, zde slouží k ochraně hadic. Pro snadné přenášení 
je batoh osazen madlem.
Batohy měli možnost využít také čeští hasiči, kteří zasahovali začátkem 
srpna u požárů na území Řecka. Zde byl hlavně oceněn přínos toho, že 
v jednom batohu je 80 metrů hadic a příslušenství, které zvládne hravě 
unést jeden hasič. Hadice mohou být v batohu složeny do harmoniky, 
kterou lze odvíjet během chůze k zásahu. Součástí batohu je také plastová 
podložka, která odděluje hadice od sebe a zároveň lze na ní dvě hadice 
smotat.       (ze zdroje pozary.cz) 

Když hoří Everest… 

Sedmý ročník festivalu Open 
House Praha 2021 měl letos na 
programu také komentovanou pro-
hlídku Hasičského domu na Vino-
hradech. Spolu s organizátory akce 
se prezentace „prvního pražského 
mrakodrapu“ 7. srpna 2021 ujali 
Ivan Jirota a Pepa Nitra. Těžko by 
se našel někdo, kdo o této budově 
ví více než oni dva. 

Před desátou hodinou před 
domem č. 45 v Římské ulici už 
stála dlouhá fronta zájemců, aby 
si v prostoru recepce vyslechla, že 

Dne 8. srpna 2021 byl v ÚHŠ 
v Jánských Koupelích zahájen šes-
tidenní „Záchranářský kurz doros-
tenců“, který organizovalo Krajské 
sdružení hasičů Moravskoslezského 
kraje za významné finanční podpo-
ry z projektu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR. Přijelo 
nás 40 nadšených chlapců ale i dí-
vek z celého Moravskoslezského 
kraje a byli jsme rozdělení do čtyř 
výcvikových skupin. Hned druhý 
den započaly každé skupině před-
nášky a praktické výcviky provádě-
né odbornými a zkušenými lektory. 
Všichni účastníci kurzu absolvovali 
výcvik v oblasti práce vodních 
záchranářů, kde jsme se dozvěděli 
a vyzkoušeli jak správně postupovat 
při záchraně osob na vodní hladině, 
absolvovali jsme teorii i praktické 

Hasičský dům otevřel své dveře

Záchranářský kurz dorostenců

objekt byl vystavěn před 92 lety 
a byl tehdy nejvyšší obytnou stav-
bou v Praze. Pak už každou půl-
hodinu si kolem dvaceti až třiceti 
zájemců mělo možnost prohlédnout 
základní kameny, z nichž první byl 
položen 28. září 1928. Někteří měli 
jen zájem o prohlídku místního 
pivovaru nebo si výtahem vyjeli 
na atraktivní podívanou z terasy, 
která je jinak pro veřejnost uza-
vřena. I tak hasičským centrem za 
celý den prošlo více než pět stovek 
návštěvníků. Ti největší fandové 

prvky záchranářů – lezců na skal-
ním masívu v Kružberku. Zde jsme 
si vyzkoušeli mimo jiné i záchranu 
zraněného s transportem ze skály. 
Další velmi zajímavé přednášky 
a praktické výcviky jsme absolvo-
vali i v oblastech poskytování první 
zdravotnické pomoci. Jednalo se 
o postup při resuscitaci, transportu 
zraněného na páteřové desce a va-
kuové matraci. Další z velmi zají-
mavých témat byla oblast požární 
ochrany. Zde nám lektoři důkladně 
předvedli a my jsme si osobně vy-
zkoušeli vyproštění osoby z hava-
rovaného vozidla pomocí speciální 
vyprošťovací techniky, praktické 
použití dýchacích přístrojů a vel-
mi náročný výcvik v hasičském 
polygonu. Velmi zajímavé téma 
kurzu byl technický výcvik a práce 

historie a architektury si i pozorně 
zapisovali poznámky z několi-
kaminutové exkurze dějinami 
Hasičského domu z úst průvodce 
Pepy Nitry, který odpověděl i na 
mnohé zvídavé otázky. Velký zá-
jem byl i o psanou letákovou formu 
s historickými fotografiemi, kterou 
připravil Ivo Havlík. 

Akce se bezpochyby vydařila, 
což svědčí i dobré hodnocení a po-
děkování ze strany Festivalu Open 
House Praha. 

s hasičským nářadím, vytváření 
požárních útoků podle cvičebního 
řádu, některé z prvků systému 
ochrany obyvatelstva jako je stavba 
protipovodňových stěn, součinnost 
při chemických haváriích apod. 
V rámci krátké exkurze jsme navští-
vili VŠB – TU v Ostravě FBI, kde 
jsme absolvovali několik odborných 
přednášek z oborů požárního inže-
nýrství. V průběhu kurzu všichni 
absolventi ve svém osobním volnu 
splnili velmi náročné fyzické testy 

O komentovanou prohlídku byl zjevný zájemPohled z terasy Hasičského domu

podle vyhlášky pro ověřování 
fyzické způsobilosti příslušníků 
HZS. Absolvováním odborných 
přednášek, splněním praktických 
zkoušek, splněním podmínek fy-
zických testů a úspěšným splněním 
znalostních testů jsme dokázali, že 
mnozí z nás mohou být zařazení 
do jednotek PO v místě SDH. 
Můj osobní názor: tento kurz by 
si měl vyzkoušet každý, kdo chce 
být zařazený do JSDHO. Jménem 
všech absolventů kurzu bych chtěla 
poděkovat všem organizátorům, ale 
hlavně všem odborným lektorům 
za velmi poutavé, zajímavé a pro-
fesionálně vedené přednášky ve 
všech oblastech. Poděkování patří 
i celému kolektivu ÚHŠ. 

Karolína Šónová, účastnice 
kurzu, foto archiv KŠ

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
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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?
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na str. 4
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Prakticky v každé lodi s nos-
ností nad 500 kg (což je napří-
klad i čtyřmístný raft) s mini-
aturním pomocným motorkem 
musí být umístěn dvoukilový 
hasicí přístroj. A hasicí přístroj 
musí být dokonce i na vodním 
skútru a menších člunech byť 
alespoň jednokilový. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezident 
ocenil i hasiče

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Dokončení na straně 7)
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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
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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)



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.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Loňský rok znamenal pro hasiče 
v obci Hutisko-Solanec (okres 
Vsetín) další úspěch v podobě 
dokončení rekonstrukce historické 
hasičské zbrojnice z roku 1923, 
která svému účelu sloužila až do 
70 let minulého století, neboť nová 

Pozvánka do Hasičského muzea 
Hutisko-Solanec 

hasičská zbrojnice vznikla coby 
součást novostavby budovy obec-
ního úřadu. Historická zbrojnice 
sloužila dříve jako zázemí Sva-
zarmu, později jako provozovna 
sklenářství. V roce 2020 bylo 
rozhodnuto, že objekt vzhledem 

ke svému stavu bude kompletně 
zrekonstruován a bude z něj vy-
tvořeno malé hasičské muzeum 
s infocentrem. V hasičském muzeu 
jsou umístěny historické hasičské 
předměty nejen z majetku zdej-
šího sboru, ale přispěly se svými 
skvosty také okolní sbory. Díky 
spolupráci a vstřícnosti Valašské-
ho muzea v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm přibyly mnohé další 
exponáty s hasičskou tématikou 
z jejich depozitáře. „Muzeum 
návštěvníky zcela jistě zaujme. 
Mezi mnoha zajímavostmi vyni-
ká nádherná hasičská stříkačka 
z dílny bratří Paříků. Hasičský 
sbor ji vlastní od roku 1933 a je 
stále v provozuschopném stavu,“ 
dodal Petr Maléř, velitel SDH 
a místostarosta obce, který tímto 
srdečně zve všechny návštěvníky 
na prohlídku muzea.

Věra Nutilová, foto archiv obce 

V sobotu 14. 8. 2021 se sešli 
hasiči – senioři na svém 3. setká-
ní. Zorganizoval ho pan Miroslav 
Stančík – starosta okrsku Heř-
mánky. Setkání se uskutečnilo na 
výletní zahradě ve Vésce – místní 
části obce Heřmanice u Oder, 
v krásném prostředí za velmi pěk-
ného počasí. V roce 2019 se sešlo 
80 hasičů – seniorů, v roce 2020 už 
120 hasičů a letos téměř 140 osob, 
protože hasiče doprovázeli, tak 
jako v minulosti, i jejich manželé  
a manželky. Zahájení provedl sám 
pořadatel a několik slov pronesl 
místostarosta obce Heřmanice 
u Oder p. P. Křenek a také starosta 
OSH Nový Jičín a zároveň starosta 
KSH MSK pan S. Kotrc. Přivítal 
nás také velitel okrsku p. M. Bláha. 
Závěrem zavzpomínal na časy před 
30 léty, na založení okrsku, Mgr. 
Jiljí Šimíček a vzpomenul i ty, kteří 
již nejsou mezi námi. Pak následo-
valo ocenění dlouholetých funk-
cionářů okrsku, ti obdrželi Řád 
starosty okrsku. Všechny přítomné 
ženy obdržely kytičku a muži 
upomínkový dárek s popisem – při-
pomínkou akce. K poslechu i tanci 

nám hrála country kapela „Slatin-
ský schrummel“ a k tomu tančila 
jejich doprovodná taneční skupina.  
Účastníci byli nejen ze všech sborů 
okrsku Heřmánky, ale i ze sborů 
okolních – hlavně z okrsků Odry, 
Fulnek a Bílovec. Celkem zde byli 
zástupci devatenácti dobrovolných 
hasičských sborů okresu Nový 
Jičín. Celé odpoledne se o naši 
spokojenost a hlavně naše žaludky 

Třetí setkání hasičských seniorů ve Vésce
staraly ženy z SDH Spálov (koláče 
neměly chybu ), které se své úlohy 
zhostily na výbornou a patří jim ve-
liký dík, jako i všem, kteří se zajiš-
těním akce pomáhali. V neposlední 
řade patří poděkování sponzorům 
a hlavně p. Miroslavu Stančíkovi, 
který vše zorganizoval a vyřídil 
i dotaci z MSK – dotačního pro-
gramu na podporu dobrovolných 
hasičů. Sešli se zde „staří“ známí, 

zavzpomínali na společné chvíle 
při hasičských akcích – soutěžích, 
oslavách i školeních. V dnešní 
uspěchané době to bylo krásné 
setkání se vzpomínkami a poděko-
váním za práci v hasičském hnutí.

Za všechny účastníky děkuje
Světlana Marková,

 SDH Fulnek

V srpnu se uskutečnilo po 
nucené, skoro dvouleté pauze, 
zaviněné koronavirem, plánované 
setkání zasloužilých hasičů okresu 
Louny. Účast byla vysoká, sešlo se 
10 členů aktivu, někteří i s part-
nerkami, a tři hosté. Celkový počet 
byl 19 osob a celé dění bylo organi-
zováno panem starostou okresního 
sdružení hasičů Louny Jaroslavem 
Kosinou, který pronesl i krátkou 
uvítací řeč k setkání a samotnému 
programu. 

Hlavním bodem setkání byl 
výlet do Prahy s dvouhodinovou 
projížďkou výletní lodí s občer-
stvením, a hlavně nekonvenčním 
pohledem na podvečerní Prahu 
z paluby lodi. Osobní pohled 
na světoznámé památky neměl 
chybu. Kdy se člověku povede 
podplout Karlův most nebo mít 
úchvatný pohled na majestátní 
Pražský hrad či Vyšehrad z vodní 
hladiny! 

I samotná plavba byla plná 
zážitků, jelikož samotný život 
kolem, a na Vltavě vůbec, je ne-
smírně bohatý, takže bylo opravdu 

Setkání Zasloužilých hasičů 
z okresu Louny

na co se dívat. Během plavby pro-
bíhala i čilá diskuse mezi členy, 
jelikož se dlouho neviděli. Bylo 
stále o čem si popovídat a také 
možnost zavzpomínat. 

Všem se plavba velice líbila, 
všichni vyjádř ili poděkování 
a zároveň přání  o další setkání 
aktivu. Po vylodění na Náplavku 
jsme ještě stihli udělat společné 
foto do alba a na závěr si popřáli 
šťastnou zpáteční cestu a rozjeli se 
s dobrou náladou domů.   

vedoucí ZH OSH Louny 
Václav Hančar

V sobotu 14. 8. 2021 odpole-
dne se v jimramovském parku 
Bludníku uskutečnilo společné 
představení a žehnání nových 
dopravních automobilů SDH Ji-
mramov: Mercedes-Benz Sprinter 
4×4, SDH Ubušín: FORD Transit 
Kombi 4×2, SDH Sedliště: FORD 
Transit Kombi 4×2 a SDH Trho-
nice: FORD Transit Kombi 4×2. 
Slavnostního ceremoniálu se 
kromě starosty městyse Jimramov 
Ing. Josefa Homolky, starostů 
jednotlivých SDH, ředitele společ-
nosti THT Polička Ing. Stanislava 
Červeného, zúčastnil také emerit-
ní generální ředitel HZS ČR gene-
rálporučík Ing. Drahoslav Ryba, 
poslankyně PČR Ing. Monika 
Oborná, náměstek hejtmana Kraje 
Vysočina Ing. Vladimír Novotný, 

Za letního slunečného počasí 
se v sobotu 31. července 2021 
uskutečnila v areálu zámku rodiny 
Kinských, oslava 135. výročí zalo-
žení Sboru dobrovolných hasičů ve 
Žďáru nad Sázavou 2 – Zámku. Prá-
vě tehdejší hraběnka Klotylda Clam 
– Gallasová patřila mezi iniciátory 
myšlenky založit přímo na zámku 
hasičský sbor k ochraně rodového 
majetku, do vínku věnovala sboru 
100 zlatých a hasičům pořídila 
koněspřežnou ruční čtyřkolovou 
stříkačku. 

Pro četné návštěvníky bohaté 
občerstvení. 

Večer následovala taneční zá-
bava se skupinou Generace ze 
Svitav.

Foto: Zdeněk Bureš, 
jednatel SDH Jimramov

Představení a žehnání nových 
dopravních automobilů v Jimramově

člen VV OSH Žďár nad Sázavou 
Ing. Vlastimil Kakač a další hosté. 

Žehnání se ujali duchovní ji-
mramovských farností, farářka 
Českobratrské církve evangelické 
Elen Plzáková a římskokatolický 
kněz R.D. Marek Husák. Pro 
děti byl připraven skákací hrad. 

Zámecký hasičský sbor oslavil 135 let
Oslav významného výročí žďár-

ských hasičů se zúčastnila řada 
hostů a významných osobností. 
Pozvání přijali donedávna, dnes již 
bývalí, oba nejvyšší představitelé 
hasičstva v ČR – za profesionály 
generální ředitel HZS ČR generál-
poručík Ing. Drahoslav Ryba a za 
dobrovolné hasiče starosta SH ČMS 
Jan Slámečka. Krajskou samosprá-
vu zastupoval člen rady a náměstek 
hejtmana Kraje Vysočina Ing. Vla-
dimír Novotný. Pokračování oslav 
výročí založení sboru se uskuteční 

v sobotu 11. září, kdy na víceú-
čelové dráze u zimního stadionu 
ve Žďáru nad Sázavou proběhne 
18. ročník soutěže v požárním úto-
ku kategorie dospělých o putovní 
pohár Jana Dřínka a Karla Herol- 
da. Finále oslav je plánováno na 
sobotu 18. září, kdy se do schodů 
ke kostelu sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře rozeběhnou závod-
níci v několika věkových kategorií 
od mladých hasičů až po veterány 
v rámci 16. ročníku „Faraonského 
běhu“.   Luboš Zeman, foto archiv

Letošní Mistrovství ČR 
v běhu na 100 m s překážkami

zná své vítěze
Mistrovský „marathón“ v po-

žárním sportu pokračoval v sobotu 
21. srpna v Ostravě – Nové vsi. 
Nové Hasičské cvičiště hostilo Mis-
trovství České republiky v běhu na 
100 m s překážkami. Celkem se na 
start postavilo 96 závodnic a 77 
závodníků. 

Kategorii žen ovládly sportov-
kyně z reprezentačních týmů do-
rostenek a žen. Mistryní republiky 
se stala Kamila Bartošková z SDH 
Horní Cerekev s časem 16,61 s, 
druhé místo získala Lenka Šes-
táková z SDH Ledenice (16,89 s) 

a pro třetí místo si doběhla Karo-
lina Vyvialová z SDH Karviná-
-Hranice v čase 25,89 s. Na čtvrtém 
až šestém místě se umístily Dana 
Butulová z SDH Poniklá, Kateřina 
Borovičková z SDH Morkovice 
a Vendula Jílková z SDH Bludov.

V kategorii mužů byl velkým 
favoritem Daniel Klvaňa z SDH 
Oznice, který je v současné době 
i držitelem světového rekordu v této 
disciplíně (14,70 s), a svou roli 
zcela potvrdil. Už v základním 
kole se jako jediný dostal s časem 
15,75 s pod 16,00 s, ve finále svůj 

pokus ještě zlepšil a posunul ho na 
hranici 15,06 s. Na druhé místo se 
dostal Filip Páral z SDH Bořitov 
(18,75 s) a třetí místo získal Lukáš 
Kroupa z SDH Pardubice-Polabiny 
(18,86 s). Na čtvrtém až šestém 
místě finálovou trojici doplnili 
Lukáš Flégr z SDH Skuteč, Jakub 
Michalski z SDH Karviná-Hranice 
a Richard Svačina z SDH Michál-
kovice.

Tisková zpráva, 
Mgr. Irena Špačková, 

tisková mluvčí SH ČMS


