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Znalostní 

test
Žehnání praporu 
SDH Hrušová...

Pozvánka do Muzea papírových 
modelů v Polici nad Metují

V pátek 3. září 2021 se v No-

vých Hvězdlicích v okrese Vyškov 
uskutečnila oslava 135. výročí tam-

ního sboru dobrovolných hasičů. 
V 18 hodin se všichni sešli v kul-
turním domě na slavnostní schůzi. 
Zahájení provedl starosta SDH Jan 
Kolofík a přivítal všechny přítom-

né hosty a všechny hasiče. Kulturní 
vložku si připravili naši mladí 
hasiči. Slavnostní projev před-

nesl velitel Lubomír Stenchlák. 
Starosta městyse Hvězdlice ing. 
Zdeněk Tejkal popřál  do dalších 
let hodně úspěchů a po proslovu 

135. výročí založení SDH Nové Hvězdlice

V sobotu 11. září 2021 uctili 
napajedelští hasiči památku svých 
343 amerických kolegů - hasičů z 
New Yorku, kteří před dvaceti lety 
tragicky zahynuli po teroristic-

kém útoku v troskách Světového 
obchodního centra. Tato malá 
pietní vzpomínka se uskutečnila u 
soukromého památníku v Zahrad-

ní ulici v Napajedlích. Památník 
přesně v americkém stylu, včetně 
sochy dalmatina, který je tradičním 
maskotem hasičů v USA, posta-

vil na své zahradě v roce 2003 
profesionální hasič ve výslužbě 
Antonín Pavelka jako vzpomínku 
na své kamarády - hasiče, kteří se 
z  „dvojčat“ nevrátili. Každoročně 
zde vždy 11. září zapaluje svíčku 
a pokládá  kytici, od roku 2005 i 
s napajedelskými hasiči. 

Petr Škopík
starosta SDH Napajedla

Do Havlíčkova Brodu se po roč-

ní přestávce vrátila  výstava s ná-

zvem MotorSvět 2021 – Festival 
dopravní prevence a motorismu. 
Během jednoho dne a na jednom 
místě byl připraven bohatý pro-

gram nejenom pro tatínky, ale pro 
celou rodinu i širokou veřejnost. 
Pro návštěvníky byly připraveny 
nejen expozice závodních vozidel, 
historických automobilů i motocy-

klů, ale také bohatá sekce věnovaná 
právě prevenci, která je jedním 
z hlavních důvodů organizace této 
akce. Svoji techniku zde předvedla 
Policie ČR, vojenská policie, celní 
správa, městské policie z Kraje 
Vysočina. Nepochybně největším 
lákadlem byla speciální roadshow 
ke kampani "13 minut", která upo-

zorňuje na vážné dopady doprav-

ních nehod s tragickými následky. 
Výstavy historických vozidel se 
zúčastnili i dobrovolní hasiči 
z Centra hnutí Přibyslav. Vstupné 
bylo dobrovolné, výtěžek šel pro 
Barborku D., která v současné době 
potřebuje příspěvek na pojišťovnou 
nehrazenou část speciálního inva-

lidního kočárku.

Po více jak jednoleté přestávce z 
důvodů koronaviru se uskutečnilo 
v září  v sále Domu hasičů v Kar-
viné Hranicích tradiční setkání 
zasloužilých hasičů okresu Kar-
viná, jejich partnerek a partnerů s 
představiteli okresního a krajského 
sdružení hasičů a zástupci veřejné-

ho života. Mezi hosty byli starosta 
OSH ČMS Karviná a náměstek 
starosty MSK pan Tomáš Stefan, 
nově zvolený vedoucí krajského 
Aktivu ZH pan Ing. Leo Kuběna, 
ředitel HZS územního odboru 
Karviná pan plk. Ing. Ivo Pieter, 
primátor města Karviné Ing. Jan 
Wolf a jeho náměstek Ing. Lukáš 
Raszyk. Pozvání přijali i před-

stavitelé polských hasičů, a to 
náměstek starosty dobrovolných 
hasičů Slezského vojvodství pan 
Jerzy Szkatula a starosta polského 
okresu Wodzislaw Slazski pan 
Piotr Mikolajczyk.

Na oslavách nechyběla koněspřežná stříkačka.

Prapor ozdobila pamětní stuha. 

Vzpomínka 
na hasiče 

z New Yorku 

Setkání
zasloužilých hasičů 

MotorSvět 
2021 

připnul slavnostní stuhu na náš 
prapor.  Následovalo předávání 
vyznamenání naším členům sta-

rostou SH ČMS okresu Vyškov 
Miloslavem Brandýsem a velitelem 
sboru. Mimo jiné se v tento den 
dožil náš nejstarší člen bratr Jan 
Marek životního jubilea 80 let. 
Byla mu předána stužka za 50 let 
členství a velitel mu popřál pevné 
zdraví a předal dárkový koš. Dále 
měl proslov starosta SH ČMS bratr 
Miloslav Brandýs a vedoucí za-

sloužilých hasičů bratr Jan Přikryl, 
velitel stanice Bučovice Ing. Jiří 

Bohuslav a za domov Hvězda Petr 
Dulanský. Po ukončení slavnostní 
schůze bylo podáváno občerstvení. 
V sobotu 4. září 2021 se sešli hasiči 
dopoledne v kostele sv. Jakuba 
v Nových Hvězdlicích na mši svaté 
za zemřelé hasiče  i za ty žijící. 
Po mši odvezli hasiči věnec na 
hřbitov ve Starých Hvězdlicích a 
položili jej ke kříži. Odpoledne ve 
14 hodin byl na náměstí proveden 
slavnostní nástup pozvaných ha-

sičů. Začalo se s ukázkami staré 
techniky. Jako první se představili 
dobrovolní hasiči z Bučovic a před-

vedli tzv. Tragačovku z roku 1822. 
Následovala ukázka Mouřinovské 
koňské stříkačky zakoupené v roce 
1895 od firmy Smejkal. Předvedli, 
že je stále funkční. Stará garda z 
Nových Hvězdlic předvedla ukáz-

ku se stříkačkou firmy „Stratílek“ 
zakoupenou ve Vysokém Mýtě 17. 
dubna 1936. Tato stříkačka díky 
obětavým členům funguje již 85 
let. Představila se naše zásahová 
jednotka s cisternou Škoda RTL 
25. Profesionální hasiči z Bučovic 
předvedli občanům, co se může 
hospodyňkám přihodit v kuchyni, 
když do kastrolu s rozpáleným ole-

jem nalijete vodu. Po těchto ukáz-

kách se představili naši nejmladší 
„Plamínci“ a předvedli požární 
útok s vodou. Dále si zasoutěžili 

mladší a starší hasiči. Potom ženy a 
muži. Pro děti byla nejlepší atrakcí 
pěna na silnici před obecním úřa-

dem. Tam se všechny děti vyřádily. 
V sále kulturního domu byla výsta-

va historických uniforem, přileb a 
hasičských předmětů připravená 
pány Jiřím Kremzem a Janem 
Havlem ze Snovídek. Tato oslava 
se velmi vydařila. Přišlo se podívat 
hodně místních občanů i přespol-
ních. Počasí bylo jako vymalované, 
občerstvení bohaté a všichni byli 
spokojeni. První písemné zprávy 
o městyse Hvězdlice jsou z roku 
1253. Městys se nachází v nadmoř-
ské výšce 313 m. Hasičský sbor čítá 
41 členů, z toho 10 žen. Mladých 
hasičů je 30.

Jan Kolofík Nové Hvězdlice

Třetí číslo Zpravodaje
hasičského sportu 

Na webu dh.cz je pro vás při-
praveno třetí číslo Zpravodaje 
hasičského sportu. Toto číslo mělo 
uzávěrku 3. září 2021, proto se 
věnuje úspěchům našich reprezen-

tantů na Mistrovství světa dorostu 
v požárním sportu v chorvatském 
Čakovci. Mistrovství světa dospě-

lých v kazašské Karagandě bude 
věnováno čtvrté číslo Zpravodaje. 



Ze statistik i hasičských zkušeh
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20. mezinárodní veletrh

požární techniky a služeb

11. mezinárodní veletrh

bezpečnostní techniky a služeb

SOUBĚŽNĚ S VELETRHY 

PYROS A ISET SE KONÁ:

6.– 8. 10. 2021
Výstaviště Brno

16. mezinárodní veletrh 

obranné a bezpečnostní 
techniky

www.pyros.cz
www.iset.cz
www.idet.cz



Lidé bojovali o život. 

Velkou hrozbou  pro lidi ve vodě byla i otáčející se kolesa parníku.

Parník byl oblíbenou lodí pro nedělní výlety po East River. 

Smrtelná past na dohled břehů. 

Parník hořel a potápěl se zároveň. Částečně potopený General Slocum. 

Dobový tisk informuje o katastrofě. 
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Požár kolesového parníku General Slocum

Osudný den

Kolesový parník General Slo-

cum byl postavený v roce 1890. 
Jméno získala loď po generálovi 
z americké občanské války. Par-
ník byl provozován zejména jako 
dopravní prostředek pro oblíbené 
jednodenní výlety, který si zde 
objednaly velké organizované 

O nebezpečí požáru, který vypukne 
na palubě lodi na otevřeném moři, 
jsme již v Hasičských novinách v 
minulosti psali. Nyní bychom však 
chtěli věnovat naši tradiční tematic-
kou stránku ničivému požáru, který 
vypukl na říčním parníku. 

strana 3Historické požáry

skupiny. To byl i případ osudného 
15. června 1904, kdy se na jeho 
palubu nalodilo 1360 členů ně-

mecké luteránské církve. Většinou 
se jednalo o děti a jejich učitele, 
kteří se těšili na tradiční setkání 
nedělní náboženské školy. Okolo 
deváté hodiny ranní parník opustil 
přístaviště na Manhattanu.  Na  ka-

pitánském můstku stál zkušený 
William Van Schaik. Zdálo se, že 
to bude pro cestující na parníku 
krásný bezstarostný den… Lidé se 
těšili na výlet, ženy svíraly v rukou 
pečlivě připravené piknikové koše 
s jídlem, děti nadšeně prozkoumá-

valy palubu. Na lodi hrála kapela, 
na všech palubách vládla sváteční 
nálada. 

Navzdory tomu, že  oheň úto-

čil v lokalitě sevřené relativně 
blízkými břehy, vyžádala si tato 
katastrofa více než 1000 obětí. Čas 
a místo? Červen 1904. Kolesový 
parník General Slocum. Hladina 
newyorské East River – přílivové 
úžiny s „říčním charakterem“.     

Parník hoří! 
Brzy však dorazilo na kapi-

tánský můstek hlášení o možném 
požáru ve skladišti. Několik členů 
posádky bylo posláno, aby skla-

diště zkontrolovali, našli ohnisko 
požáru a rychle jej zlikvidovali. 
Bohužel se ukázalo, že systém vy-

bavený požární hadicí nefungoval. 
Jak bylo  brzy  zjištěno, nebyl nikdy 
řádně odzkoušen ani kontrolován. 
A to zdaleka nebylo jediné provi-
nění proti požární bezpečnosti a 
prevenci na palubě parníku. Možná 
se však jednalo o osudovou nedba-

lost, protože  šance na likvidaci 
požáru existovala pouze v jeho 
úvodní fázi.  

Požár a ztroskotání
Po zjištění, že požár na parníku 

nedokáže jeho posádka zvládnout, 
učinil kapitán Van Schaik osu-

dové rozhodnutí. Místo toho, aby 
s parníkem zamířil do nejbližšího 
přístavu, kde by mohly zasáhnout 
pozemní hasičské jednotky, nasmě-

roval loď k malému skalnatému 
ostrůvku.  Později kapitán toto 
rozhodnutí obhajoval tím, že se 
obával přenesení požáru z lodě 
na pevninu, protože v přístavišti 
v Bronxu se nacházely nádrže 
s  lynem, ropou a skladiště dřeva. 
Hořící loď narazila na skaliska. 
Kromě narůstajícího požáru na pa-

lubě cestující ohrožovala i samotná 
potápějící se loď.  Lidé bojovali 
o život na dohled od velkoměsta, 
které jim však nedokázalo účinně 
pomoci.  

Záchranné prostředky
Projevily se opět zásadní ne-

dostatky ve vybavení parníku, 
posádka vršila další a další osudové 
chyby. Nebyla schopna zvládnout 
paniku mezi cestujícími, nedokáza-

la spustit záchranné čluny. Ukázalo 
se také, že záchranné kruhy a ves-

ty, které měly cestujícím pomoci 
udržet se na hladině, fungují jako 
smrtelné obruče a závaží, které 
táhnou nešťastníky pod vodu. Při 

vyšetřování se zjistilo, že tyto zá-

chranné pomůcky nebyly vyplněny 
korkem, ale jiným materiálem, 
který nezajišťoval potřebný vztlak. 
Hodně cestujících, zejména dětí, 
bylo v panice ušlapáno k smrti. 
Lidé se dusili hustým kouřem, to-

nuli v tmavé vodě úžiny East River, 
protože je ke dnu stahovalo těžké 
sváteční oblečení.    

 

Vyšetřování a bilance
Bezprostředně po katastrofě 

bylo objeveno 630 těl obětí. Dalších 
401 bylo „jen“ pohřešováno. Nej-
horší obavy  se naplnily, když byla 
položka „pohřešování“ brzy přesu-

nuta do bilance „mrtví“.   Bylo za-

hájeno rozsáhlé vyšetřování, které 
poukázalo na závažné nedostatky 
v požárních předpisech na parníku. 
S trestem  odnětí svobody  v trvání 
deseti let odešel od soudu pouze 
kapitán William Van Schaik. V 
roce 1911 mu byl ale zbytek trestu, 
který si odpykával ve vězení Sing 
Sing,  prominut tehdy úřadujícícm 
prezidentem Taftem.  Katastrofa 
zásadně změnila německou ko-

munitu ve Spojených státech. Za-

chránilo se pouze 321 cestujících z 
celkového poštu 1358 mužů, žen a 
dětí nalodivších se na palubu par-
níku. Počet obětí při neštěstí držel 
smutný rekord až do 11. září 2001, 
kdy zahynulo 2974 lidí při terori-

stickém útoku na věže Světového 
obchodního centra. 

Nepřímé oběti 
Jak jsme již poznamenali, ka-

tastrofa parníku General Slocum, 
tvrdě zasáhla komunitu německých 
přistěhovalců. Před touto událostí 
se komunita úspěšně rozvíjela  a 
prosperovala. Dokonce se určité 
oblasti Manhattanu přezdívalo 
„Malé Německo“. Ztráta takového 
počtu členů komunity vedla však 
k tomu, že se tato oblast vylidnila, 
německá komunita byla doslova 
vymazána z mapy Manhattanu, 
lidé se stěhovali jinam. Kostel, 
který luteránská církev používala 
k bohoslužbám, byl později prodán 
a přestavěn na židovskou syna-

gogu. Dopad katastrofy na členy 
německé luteránské komunity byl 
dlouhodobý a bolestný. Přeživší a 
příbuzní obětí se potýkali s psy-

chickými problémy, výjimkou 
nebyly ani sebevraždy.      

Epilog
Mezi hlavní příčiny katastrofy 

parníku General Slocum patřilo 
zejména šokující opomenutí kri-
zových scénářů. Nebyly plány na 
evakuaci cestujících, nekonala se 
žádná požární cvičení. Posádka 
neuměla zvládnout paniku ani 
řádně spustit čluny. Osobní zá-

chranné prostředky byly buď zcela 

nefunkční nebo poškozené zubem 
času. Nikdo jejich stav nekont-
roloval.  Příčina požáru parníku 
General Slocum?   Banální, jak už 
to bývá. Pravděpodobně nedopalek 
cigarety nebo odhozená hořící 
zápalka.  

připravil Mirek Brát,
zdroje, foto: via wiki, flickr, 

youtube, pinterest
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Hasičská neděle jako tečka za prázdninami  
Dobrovolné hasičské sbory patří mezi nejstarší zájmové organizace 

ve Slovenské republice. V současnosti mají zastoupení téměř v každé 
obci. I z toho důvodu se Kysucké muzeum, organizace zřízená v působ-

nosti Žilinského samosprávného kraje, ve spolupráci s dobrovolnými 
hasičskými sbory z Bystrické doliny, rozhodlo připravit na poslední 
prázdninovou neděli zajímavý a bohatý program pod názvem Hasičská 
neděle. Nosným prvkem akce byla výstava hasičské techniky sestáva-

jící z exponátů hasičských sborů z celé Bystrické doliny. Vedle toho 
byly prezentovány i hasičské uniformy a ukázky zásahové činnosti. Po 
celou neděli návštěvníky doprovázeli odborníci, kteří nabídli zajímavý 
výklad a odpovídali  na všechny zvídavé otázky. Jelikož se jednalo o 
závěr prázdnin, hasiči připravili pro děti velké překvapení v podobě 
pěnové show. Rozumní rodiče tak přibalili dětem i náhradní oblečení. 

(foto: Kysucké muzeum)

Hasičská historie 
V dnešním zastavení naší pravidelné rubriky věnované starší historii 

sborů dobrovolných hasičů v různých částech naší republiky se podíváme 
do obce Janová ve Zlínském kraji.  Dne 22. srpna 1895 vypukl v Janové 
požár nevídaných poměrů. Vznikl v usedlosti Martina Chuděje č.50, 
kde uhořely dvě malé děti. Za suchého větrného počasí se i přes snahu 
o hašení požár rychle rozšířil. Zničil 10 domů, 6 chlévů, 2 ovčíny, 4 sto-

doly a několik sklepů. Po této tragické události se v obci začalo uvažovat 
o založení dobrovolnického požárního sboru. Zásluhou učitele a správce 
školy Josefa Zelinky, starosty Pavla Kužele a obecních radních byla dne 
17. září 1897založena Dobrovolná jednota hasičská v Johanově u Vsetína – 
Hasičská župa Valašská č. 32 se sídlem v Rožnově.  Podle ustavující listiny 
zakládajících členů se přihlásilo 78 zájemců. Roku 1898 byla pořízena 
první výzbroj: 6 berlovek, 6 košů plátěných pro nošení vody, 6 škopků 
pro vodu. Roku 1899 byla zakoupena ruční dvoukolová stříkačka, 240 
metrů hadic, dvoják, 6 savic, ruční dvoukolový naviják a jiná potřebná 
výstroj pro dvě čety. Obec podporovala hasičský sbor finančně, takže už 
roku 1899 mohla být postavena zbrojnice. Roku 1906 měl sbor 37 členů 
(v 1. četě 8 lezců, ve 2. četě 8 ochránců, 2 trubači, zbrojíř, stříkačníci, 
obsluha stroje). První motorovou dvoukolovou stříkačku získal sbor 
roku 1941 a první nákladní automobil byl zakoupen roku 1950. První 
oheň roku 1898 (stoh slámy za stodolou Zajíčkovy usedlosti č. 62) hasili 
hasiči jen berlovkami. Těžké období nastalo během 1. světové války, kdy 
musela většina členů narukovat. Čtyři z nich na frontě padli. V období 
mezi dvěma světovými válkami prokazoval sbor vysokou aktivitu. Hasiči 
se podíleli  na společenském a kulturním životě obce. Pořádaly se plesy, 
hasičské bály a výlety, byl založen divadelní soubor

zdroj snímku, obec Janová
https://hasicijanova.rajce.idnes.cz/120_let_SDH_Janova

HASIČSKÁ HISTORIE

Druhý ročník Recykloligy zná vítěze prvního kola. Stal se jím Sbor 
dobrovolných hasičů Doubravka z Jihočeského kraje. Ve čtvrtek 2. září 
se v prostorách Hasičského domu sešli starostka SH ČMS Monika Ně-

mečková a Roman Tvrzník, předseda představenstva ELEKTROWIN 
a.s., kteří vylosovali nejen vítěze, ale i dalších devět výherců. Soutěž 
navazuje na svůj úspěšný první ročník. Do soutěže se už zapojilo více 
než 1600 sborů dobrovolných hasičů. Za 10 let fungování projektu se 
s jejich pomocí podařilo vysbírat celkem 22 200 tun starého elektra. 
V průměru to představuje 15,7 tuny na každý sbor.  Novinkou oproti 
loňsku je navýšení počtu kol, ve kterých bude losován vítěz. Druhé 
kolo probíhá v období červen až září 2021, třetí kolo je naplánováno 
pro období říjen až prosinec 2021. Tzv. supervítěz bude znám v průběhu 
ledna 2022.

 INFO Z ČINNOSTI KANCELÁŘE SH ČMS

V okrese Domažlice probíhá 
letos již patnáctý ročník soutěže 
v požárním útoku O pohár Hořiny. 
Soutěž obsahuje 11 závodů, letos je 
pořádaly SDH Honezovice, Hadra-

va (v Bystřici nad Úhlavou), Všeka-

ry, Krchleby, Kostelec, Štítary, Ves 
Touškov, Srbice, Hradec a Újezd. 
Jednotlivá kola soutěže O Pohár 
Hořiny organizují a pořádají jed-

notlivé sbory v místě, kde se soutěž 
koná. Aby mohl sbor dobrovolných 
hasičů pořádat soutěž, musí se zú-

častnit většiny jednotlivých kol 
v předchozím ročníku. Pravidla, 
kterými se celá tato soutěž řídí, 
jsou určena radou, která je složena 
ze zástupců zakládajících družstev.

Druhé  kolo
Druhého kola v Bystřici nad 

Úhlavou se ujali pořadatelsky ha-

siči z Hadravy z okresu Klatovy. 
„Sjelo se 15 družstev mužů a 8 
týmů žen. Požární útok byl prová-

děn na dvě hadice B a dvě hadice 
C pro každý proud, tedy pro obě 
kategorie totožně. V ženách získalo 
prvenství družstvo žen ze Strýč-

kovic skvělým časem 17,91 sec., 
na druhém stanuly Únětice a třetí 
obsadily ženy z Hadravy. Velká 

Bojují o umístění v sousedním okrese
konkurence byla v kategorii mužů 
a výsledkem byly vynikající časy. 
Prvenství Únětic časem 14, 26 sec. 
hovoří za vše. Muži z Vranovic 
obsadili stříbrný a Srbice bronzový 
stupínek vítězů,“ uvedla Blanka 
Volmutová z týmu Hadravy.

Sportovní tradice
Kolektiv žen z Hadravy zazna-

menal první úspěchy v roce 1970, 
ženy se účastnily okrskových a 
okresních kol. V roce 1971 se ženy 
zúčastnily setkání požárníků Šu-

mavy v Kašperských Horách, kde 
obdržely za svůj výkon stříkačku 
PPS 12, která je ve sboru dodnes. 
Okrskových, okresních a krajských 
soutěží se zúčastňovalo také druž-

stvo mužů. Po generační výmě-

ně hasičů ve sboru nastal útlum 
v  soutěžení, ale práce hasičů byla 
stále zachována. V roce 2008 byla 
obnovena tradice soutěžní činnosti 
hadravských mužů a o rok později 
také žen. V  klatovském okrese 
se  pravidelně společně zúčastňo-

vali soutěží Pošumavské hasičské 
ligy, kde obsazovali příčky nejvyš-

ší. Samozřejmostí byla každoroční 
účast na okrskových a okresních 
kolech v požárním útoku. Od roku 

2018 se obě družstva rozhodla, 
že se poohlédnou po soutěžích 
za hranicemi okresu a přemístila 
se na soutěž O pohár Hořiny, 
která se převážně koná v okrese 
Domažlice. Na těchto závodech 
se prosadila a průběžně jsou muži 
na sedmém místě a ženy dokonce 
na místě druhém. Jsou rozhodnuti 
dát do přípravy maximum proto, 
aby se v seriálu umístili co nejlépe.

Historie sboru 
SDH Hadrava byl založen 23. 

března 1946, kdy byla postavena 
hasičská zbrojnice, hasiči měli teh-

dy k dispozici čtyřkolovou stříkač-

ku za koně, která jim sloužila řadu 
let. V roce 1951 začali s výcvikem 
mládeže, která se zúčastňovala 
okrskových a okresních kol s vel-
kým úspěchem. Před jedenácti lety 
bylo zakoupeno vozidlo Avia 30, 
která bylo opraveno díky šikovným 
rukám členů. Využívalo se něko-

lik let, po vypsání dotace v roce 
2016 mohl obecní úřad požádat o 
nové vozidlo Ducato, které hasiči 
již získali a nyní je sbor využívá 
na veškeré akce. Nyní, díky mladší 
generaci členů, je o tomto sboru 
opět výrazně slyšet.  

Současné aktivity
V současnosti má sbor 33 členů, 

z toho je 12 žen. Členové sboru 
se mimosoutěžními aktivitami 
podílejí na udržování obce, sekají 
trávu na návsi, udržují hřbitov, 
na podzim sklízejí listí. V období 
covidu členky sboru šily roušky, 
občanům byla rozvážena dezin-

fekce, nechyběla pomoc starším 
občanům v podobě nákupů. „Spo-

lečně s občany v Hadravě stavíme 
každoročně májku na návsi, u ní 
se všichni sejdeme, zazpíváme a 
povídáme. Jezdí sem dokonce lidé, 
kteří v Hadravě v minulosti bydleli. 
V červnu pořádáme Pohádkový les, 
na který se sjíždí rodiny s dětmi 
z širokého okolí. Při posledním 
ročníku před covidem dorazilo přes 
100 dětí, ty byly z akce nadšené,“ 
prozradila Blanka Volmutová. 
Další pravidelnou akcí je výprava 
čertů, Mikuláše a anděla po míst-
ních chalupách, kde jsou děti. 
Hadravská pekelná výprava jezdí 
dokonce na „objednání“ do okol-
ních vesnic. Z důvodu pandemie 
musely být tyto akce značně ome-

zené. Všichni věří, že se postupně 
vše vrátí do běžných kolejí a hasiči 
se znovu s obyvateli obce budou 
moci společně setkávat.  Obecní 
úřad Chudenín, pod který SDH 
Hadrava spadá, je obci a hasičům 
velice nápomocný a snaží se jim 
všestranně pomáhat. Hasiči si váží 
také skutečnosti, že starosta obce je 
členem sboru.

Epilog
Dobrá zpráva na konec. V loň-

ském roce obec odkoupila od sou-

kromého majitele stodolu na návsi, 
která byla poté zbořena. Na jejím 
místě by měla vyrůst zbrusu nová 
hasičská zbrojnice, která by po-

skytla kvalitní zázemí pro činnost 
sboru a možnost pořádání kultur-
ních akcí pro hasiče a obyvatele 
malé vesničky Hadrava.

Věra Nutilová
SDH Hadrava - to je dobrá nálada a týmový duch. 

Žehnání praporu
SDH HRUŠOVÁ
V sobotu 21.8.2021 se po 125 

letech opakovala na návsi v Hru-

šové historie a došlo zde k žehnání 
nového praporu sboru dobrovol-
ných hasičů. SDH Hrušová vlastní 
historický prapor z roku 1896. 
Za dlouhou dobu jeho používání 
s přispěním nevhodného sklado-

vání během světových válek a mi-
nulého režimu je prapor poměrně 
opotřebován a poškozen. Oprava 
není možná (už jen z nedostatku 
dobových materiálů, které byly 
při výrobě použity). Proto se 
členové sboru rozhodli nechat vy-

robit k 140. výročí založení sboru 
zmenšenou repliku původního pra-

poru. Původní prapor má rozměry 
180x220cm. Práce se ujala paní 
Milena Moravcová, která sboru 
vyrobila prapor dnes standardních 
rozměrů 150x100cm, na kterém 
jsou vyšity všechny motivy, které 
byly na původním praporu. Zástup-

ci sboru převzali z rukou autorky 
prapor již v loňském roce, nicméně 
díky pandemii mohl být nový pra-

por předán do používání až nyní. 
Slavnostního žehnání praporu 
se ujal litomyšlský probošt vele-

důstojný pán Zdeněk Mach, který 
požehnal prapor, pamětní stuhu a 
vyslovil modlitbu nejen za všechny 
hasiče, ale také přítomné hosty.  

Anketa 
Dobrovolní 
Hasiči Roku

Desetičlenná odborná porota 
rozhodla 9. září 2021 o ocenění 25 
jednotek a 25 sborů dobrovolných 
hasičů z celé České republiky, 
za profesionální provedení zása-

hu, jako je hašení požárů domů, 
pomoc při dopravních nehodách, 
při likvidaci následků tornáda nebo 
za preventivní a výchovnou čin-

nost. Ocenění jejich práce proběhlo 
v rámci jubilejního 11. ročníku 
Ankety Dobrovolní Hasiči Roku. 
Na řadu tak přichází veřejnost, 
která svým hlasování rozhodne 
o výsledném pořadí všech oceně-

ných. Finalisté na prvních třech 
místech k ocenění díky partnerům 
Ankety obdrží finanční a věcné 
dary v celkové hodnotě přesahující 
2,4 miliony korun. Hlasovat mů-

žete až do 20. 10. 2021. Hlavním 
cílem Ankety Dobrovolní Hasiči 
Roku je najít, ocenit a finančně i 
věcně podpořit dobrovolnickou 
činnost hasičů i v těch nejmenších 
obcích a současně veřejnosti uká-

zat důležitost jejich zapojení mezi 
složky integrovaného záchranného 
systému a nepostradatelnost při po-

skytování odborné a rychlé pomoci 
v případě ohrožení a nouze.

Slavnostního žehnání se zúčastnil 
za KSH Pardubice starosta Josef 
Bidmon, za OSH Ústí nad Orlicí 
starosta Mgr. Jan Růžička a jeho 
náměstek Jiří Sazima, který je také 
členem ústředního organizačního 
výboru SH ČMS. Pozvání přijala 
autorka praporu paní Moravcová 
a zástupci okolních sborů s prapo-

ry.  Nejprve se uskutečnil průvod 
hasičů lipovou alejí k pomníku 
padlých, kde byl položen věnec 
k uctění památky hrušovských 
občanů - hasičů, kteří padli během 
1. a 2. světové války, pak průvod 
pokračoval za  doprovodu hudby 
(Choceňačka) před klubovnu SDH, 
kde na parketu proběhlo slavnostní 
žehnání. Po skončení slavnostní 
ceremonie a zaznění státní hymny 
následovala přehlídka hasičské 
techniky.

foto: archiv sboru      
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Hasiči na síti XLI.

V dnešním čísle Hasičských novin se v čtyřicátém prvním díle naší 
pravidelné rubriky za hasičskou webovou prezentací vypravíme do města 
Holýšov v Plzeňském kraji. Hasičský sbor v Holýšově byl založen v roce 
1903. Sbor byl založen jako německý a byl začleněn do Stodského hasič-

ského okresního svazu.  K velkému požáru holýšovský sbor vyjel v  roce 
1906, kdy u Neuměře zasahovalo celkem 5 hasičských sborů… Ale dost 
už historie. Pojďme se podívat na holýšovský hasičský web umístěný 
na zabezpečené doméně prvního řádu. Jedná se o veskrze moderní zále-

žitost ve smyslu technického fungování, grafiky i obsahu. Nenašli jsme 
nic, co bychom mohli holýšovskému hasičskému webu vytknout. Je rov-

něž vzorně aktualizovaný. Nabízí fotogalerie, aktuality, charakteristiku 
výjezdové jednotky.  Je zde umístěn i odkaz na staré webové stránky. 
Hned je každému jasné, že s novým webem „skočili“ holýšovští opravdu 
daleko od běžného průměru webových prezentací.  Jsou zde i přímé linky 
na sociální síť facebook a twitter. Objevíte také kontakty na členy vedení 
sboru.  V souborech ke stažení nás zaujaly kompletní směnové kalendáře 
na rok 2021. Patřičnou pozornost věnuje webová prezentace též činnosti 
mladých hasičů. Mají zde umístěný i kalendář s naplánovanými akcemi. 
Samostatný odkaz má Memoriál Jindřicha Zavadila. Web využívá  mapo-

vé podklady, najdete zde videa i užitečné odkazy. Komplexní prezentace 
pod jednou virtuální střechou. Gratulujeme! 

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase

I rokem 2021 vás v Hasičských novinách provází rubrika, ze které by 
možná měl radost i pan Komenský. Proč? Protože právě on říkal: Svěřovat 
věci pouhé paměti znamená zapisovati je do větru, neboť naše paměť je 
prchává. Pamatujete si například, co se stalo v srpnu před 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 propadlo 
do řeky času… 

Přenesme se v čase do září roku 2016, kdy se uskutečnil první běh 
speciální autoškoly, kterého se zúčastnilo dvanáct z téměř dvou stovek 
zájemců z řad dobrovolných hasičů. Jednalo se o praktickou realizaci 
konkrétního bodu materiálu  „Řešení některých oblastí u jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí a spolků působících na úseku požární ochrany“ 
který schválila Vláda ČR v květnu 2016. Cílem bylo umožnit výcvik a 
udělení řidičského oprávnění (zejména řidičského oprávnění pro nákladní 
automobily) i pro členy JSDH obce. Po nezbytné legislativní úpravě bylo 
možné, aby tento výcvik začal provádět Záchranný útvar HZS ČR.  Kurz 
proběhl dle standardních osnov pro autoškoly. 

(zdroj foto HZS ČR)

Úvodní strana webu

Stránky Hasiči Holýšov 
https://hasiciholysov.cz/

VE ZKRATCE

Newyorský hasič James Manahan, který se účastnil před dvaceti lety 
záchranných prací přímo u WTC, navštívil 11. září 2021 centrální stanici 
v Praze. Od ředitele pražských hasičů plk. Luďka Prudila obdržel medaili 
HZS hl. m. Prahy. Společně se zástupci města a složek IZS navštívil pa-

mátník newyorských 
hasičů na Kampě a 
uctil památku 343 
hasičů, kteří zahynu-

li při teroristických 
útocích. Prohlédl si 
rovněž centrální ha-

sičskou stanici. 

foto HZS 
hl. m. Prahy

Tradiční letní tábor mladých 
hasičů proběhl v Samopších na 
Kutnohorsku. Pořádá jej tady ka-

ždoročně SDH Vítězov z okresu 
Kolín. Tábor proběhl v duchu 
celotáborové hry „Boj o přežití“, k 
nejzajímavějším událostem tábora 
patřila například stavba přístřešku 
pro ochranu před silnou bouří, kte-

rý bylo nutné spolehlivě upevnit. 
Následná zkouška těsnosti prolitím 
nemalým množstvím vody vyšla 
na výtečnou. Zaujala lukostřelba 
a maskování v přírodě tak, aby ni-
kdo nepoznal, že za malým keřem 
nebo v mechu je kdosi schovaný. 
„Děti si zopakovaly dovednosti 
z poskytování první pomoci, na-

příklad fixace zlomené končetiny, 
tepenné krvácení, spáleniny. Na 
raftech jsme se vydali v určeném 
místě přes řeku Sázavu na druhý 
břeh. Tam měl každý oddíl ulože-

nou vlajku, kterou musel dopravit 
zpátky bez toho, že by byla mokrá. 
S vodou byly spojeny další úkoly 
situované na evakuaci osob v přípa-

dě povodně, “vedl hlavní vedoucí 
Milan Bug. Obrovský kladný ohlas 

měl speciální MasterChef Samopše 
2021. Jednotlivé oddíly měly zdán-

livě jednoduchý a současně složitý 
úkol uvařit super pokrm pro svého 
hlavního vedoucího, který pokrmy 
hodnotil obdobně jako v televizní 
show. Před zahájením vaření si 
mladí hasiči museli najít ve skrý-

ších na celém tábořišti potřebné su-

roviny, takže kdo si co našel, z toho 
vařil. Vařilo se na ekologických 
grilech podle fantazie účastníků 
daného oddílu. „Hodnocení bylo 
nesmírně náročné, protože děti 
vařily s nápadem, jídlo bylo vždy 
ochucené kořením všeho druhu 
včetně bylinek, a hlavně chutné. 
Vítězem se stal Kmen ohně, který 
připravil zeleninový salát s ope-

čenou klobáskou, dresinkem a to-

pinkou. Ovšem, i další oddíly byly 
v  omto směru skvělé, taková grilo-

vaná zelenina, fazole se zeleninou 
nebo různé špízy zkrátka neměly 
chybu, což ve finále znamenalo, 
že si nakonec společně pochutnali 
všichni,“ upřesnil hlavní vedoucí. 
Mladí hasiči velkou jedničkou 
hodnotili noční bojovku s názvem 

„Cesta za šamanem“. Na trase řešili 
nejrůznější hlavolamy. Například 
nemalou námahu připravil jeden 
z nejznámějších hlavolamů podle 
stínadelské trilogie Jartoslava Fo-

glara – ježek v kleci, jistý respekt 
nechyběl při vytahování gumového 
hada nebo pavouka ze sklenice, 
hledání mince apod. Táborníci 
navštívili farmapark, kde si užili 
malé ZOO a množství prolézaček. 
Vydali se na turistický pochod  do 
Ratají nad Sázavou, a nechybělo 
ani letní kino a opékání buřtů. 
Kmenová rada každý den hodno-

tila splnění úkolů, vždy nastoupila 

Vytáhni hada z klece před mladé hasiče se zapálenými 
loučemi, aby dodala hodnocení 
náležitou vážnost. Při posledním 
vyhodnocení všichni táborníci 
převzali nápaditý diplom, balíček 
sladkostí a medaili. „Celý tábor si 
děti náležitě užily, byly nesmírně 
šikovné. Musím poděkovat obci 
Velim za finanční podporu a li-
dem, kteří si nepřejí jmenovat, za 
nejrůznější dary. Děkujeme rovněž 
Oblastnímu spolku Českého červe-

ného kříže za otestování dětí a ve-

doucích na covid-19 před nástupem 
na tábor,“ dodal Milan Bug.

Věra Nutilová (foto archiv)

V neděli 8.8.2021 odstartoval 
mezinárodní letní tábor mladých 
hasičů v Jánských Koupelích. Letos 
se akce zúčastnilo spolu s českými 
dětmi také 15 dětí a dva vedoucí ze 
Slovenska. Celých čtrnáct dní se 
neslo v duchu ,,Cestování časem“. 
Na Zemi dopadl meteorit, který 
všechny účastníky tábora přenesl 
zpět do doby dinosaurů. Bylo za-

potřebí vytvořit stroje času a také 
denně sbírat palivo, abychom se 
mohli vrátit opět do současnosti. 
Palivo děti získávaly jako odměnu 
za hry a soutěže. Těch pro ně bylo 
připraveno opravdu hodně. Hrály 
se hry na louce a mezi nejatrak-

tivnější patřila hra na Vikingy. Na 
hřištích pak děti čekaly turnaje ve 
fotbale, vybíjené, přehazované i 
ringu. V lese jsme sbírali kostičky 
s úkoly, v táboře hráli orientační 
běh, a mnoho dalších her. Děti 
využily svých dovedností pamě-

ťových, silových, vytrvalostních 
i pohybových. Díky ostravským 
profesionálním hasičům si děti 
zažily lezecký výcvik na skalách 
u přehrady Kružberk. V táboře 
pak prošly i výcvikem vodáckým, 
kurzem první pomoci a požární 
ochrany. Vyzkoušeli jsme si i 
objevování nové země stejně jako 

Československý tábor
mladých hasičů

Kryštof Kolumbus. V neprobádané 
přírodě jsme strávili den a noc a 
plni dojmů jsme se vrátili do tábo-

ra. Prostor zbyl i na oblíbené dis-

kotéky, které utužily naše přátelské 
vazby. Slavnostně se nám podařilo 
dostat se zpět do roku 2021. Posled-

ní večer jsme si pak při svíčkové 
cestě slíbili, že se příští rok opět 
sejdeme. Mezinárodní tábor se ko-

nal za významné finanční podpory 
Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR a Moravskoslez-

ského kraje.

kolektiv vedoucích
 

Hasičská soutěž ve Smolkově

V sobotu 14. srpna 2021 v odpo-

ledních hodinách se v hasičském 
sportovním areálu SDH Smolkov 
konal již 22. ročník pohárové 
soutěže „O putovní pohár starosty 
Obce Háj ve Slezsku“. Soutěže v 
požárním útoku na 2B se zúčast-
nilo 10 družstev, z toho 3 druž-

stva žen. Dosažené výkony byly 
příznivé, avšak téměř v polovině 
případů zakončeny jako „neplatný 
pokus“. Nejlepšího výsledku do-

sáhlo družstvo mužů SDH Plesná 
(15,97 s), které získalo pohár za 
1. místo, peněžní odměnu a také 

putovní pohár. Na druhém místě 
se umístili muži SDH Klimkovice 
s časem 17,13 s. Třetí příčku obsa-

dilo družstvo SDH Bohuslavice, 
které mělo o 0,31 s horší čas. Do-

mácí družstvo mužů „získalo“ jen 
medaili bramborovou. V ženské 
kategorii zvítězilo družstvo žen 
SDH Děhylov (25,04 s). Další dvě 
družstva měla „neplatný pokus“. 
Již tradičně obě vítězná družstva 
obdržela i „sladkou“ odměnu v 
podobě dortu. 

J. Dumbrovský
foto: archiv autora Velitelské vozidlo Ford Ranger. 

V Chocni mají nový velitelský automobil,  
Ford Ranger nahradil vysloužilé Mitsubishi

Jednotce dobrovolných hasičů 
města Choceň byla slavnostně 
předána nová technika. Starosta 
města Choceň Ing. Jan Ropek 
předal do rukou velitele výjezdové 
jednotky Pavla Zemana velitelský 
automobil Ford Ranger. Ten nahra-

dil již vyřazené vozidlo Mitsubishi 
L200, které ve výjezdu sloužilo 
neuvěřitelných 27 let. Slavnostní 
předání proběhlo při oslavě sboru, 
kterou si připomněl 150. výročí 
od jeho založení. Oslavy v rámci 
celého města se v loňském roce 
bohužel uskutečnit nemohly. Při 
předávání nechyběli ani další zá-

stupci města, radní Pardubického 

kraje Ing. Ladislav Valtr, ale hlav-

ně členové výjezdové jednotky a 
celého sboru. Nové vozidlo bude 
sloužit k záchraně lidských životů, 
k technickým zásahům, k zásahům 
při dopravních nehodách a při 
dalších mimořádných událostech. 
Realizaci a dodání vozidla provedla 
firma Ford Auto Trutnov. Na jeho 
financování se podílelo především 
město Choceň za přispění Par-
dubického kraje. Tímto jim patří 
veliké poděkování za naši podporu.

Jiří Kubík, zástupce velitele 
JSDH Choceň

(zdroj foto via pozary.cz) 
 

Mistrovství světa v požárním 
sportu, Kazachstán 2021 

V září se ve městě Karaganda, 
ve východní části Kazachstánu, 
uskutečnilo Mistrovství světa 
v požárním sportu.  Požární útok 
byl vždy v historii mistrovství pro 
české reprezentanty silnou disci-
plínou. Bylo tomu i letos na Mis-

trovství světa v Kazachstánu, kde 
se zadařilo oběma týmům. V této 

královské disciplíně vybojovaly 
ženy první místo a muži místo dru-

hé. V celkovém hodnocení se ženy 
staly druhými vicemistryněmi svě-

ta, muži vicemistry. K Mistrovství 
světa v kazašské Karagandě se ještě 
podrobněji – slovem i obrazem -  
vrátíme v příštím čísle Hasičských 
novin.
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„Nebyli to samozřejmě jen ha-

siči, kteří spontánně chtěli jakým-

koliv způsobem pomoci. Původně 
jsme v rámci Dobrovolného svazku 
obcí (DSO) Mikroregionu Frý-

dlantsko rozhodovali o tom, kolik 
peněz můžeme jako samosprávy 
pro postižené uvolnit, ale nakonec 
se do společné pomoci zapojily 
stovky obyvatel, hasičů, myslivců, 
sokolů a dalších,“ sdělili předseda 
svazku Vladimír Stříbrný, starosta  
obce Heřmanice a velitel JSDH 
obce a místopředseda Mikroregi-
onu, kunratický starosta a strojník 
JSDHO Milan Götz. „Nebylo to 
jenom o hasičích, ačkoliv se jich 
ke spontánní iniciativě obyvatel 
Frýdlantska zapojilo nepočítaně.“

„Umění semknout se“
Zdejší oblast naučily časté po-

vodně, že se vždy lidé semknou a 
neváhají pomáhat. „Od roku 2010 
máme dobré vztahy s Moravou, 
při ničivých povodních nám tehdy 
přijeli pomáhat také hasiči, občané 
a firmy z jihu Moravy. A my teď, 
jako celek cítili, že můžeme pomoc 

Cihlobraní a iniciativa PO VICHRU
Ničivé tornádo nenechalo lhostejné dobrovolné hasiče. Příkladem je 
Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Frýdlantska, sdružující 18 obcí 
a měst, který od prvních okamžiků po katastrofě žil neuvěřitelnou 
snahou pomoci postižené Moravě.

vrátit. Proto ta spontánnost, při-
pomněl Vladimír Stříbrný. V den 
řádění tornáda utrpěl úraz a skončil 
v nemocnici. Přestože byl na lůžku, 
vytvořil si tam, jak s úsměvem vy-

pravuje, „detašované pracoviště“ 
a organizoval pomoc se starosty 
obcí a měst a místopředsedou DSO 
Milanem Götzem telefonicky.

„PO VICHRU“
„Měli jsme například k dispo-

zici obecní dřevěné trámy, prkna a 
potřebovali odvoz. HZS Liberec-

kého kraje, konkrétně Josef Málek 
ochotně zorganizoval odvoz řeziva 
věnovaného Heřmanicemi. A již 
za dva dny odjel první kamion 
směr jižní Morava vypravený Mi-
kroregionem. Další pomoc včetně 
finanční řešili starostové obcí a 
měst regionu, přičemž vznikla 
společná iniciativa s názvem PO 
VICHRU, což je zkratka slovního 
spojení POmoc VIchrem Rozbi-
tému Území. Po celou dobu jsme 
spolupracovali s krizovým štábem 
ORP Břeclav, s nímž jsme potřeb-

nou pomoc koordinovali. Dorazil 

například požadavek „potřebujeme 
zrní pro zvířata“, s nímž nám po-

mohl ochotně a nezištně soukro-

mý zemědělec, který věnoval 30 
metráků obilí. Místní firma JUTA 
zdarma našila přepravní pytle 
a starosta Dolní Řasnice Marek 
Kratochvíl se svým hejnickým 
kolegou Jaroslavem Demčákem 
zorganizovali brigádu v pytlování. 
Některé firmy i jednotlivci darovali 
elektrocentrály. Obce a města Mi-
kroregionu Frýdlantsko darovaly 
milion korun pro postižená území,“ 
uvedl Milan Götz.

„Cihly pro Moravu“
Další aktivitou PO VICHRU 

byla akce „Cihly pro Moravu“. 
Nápad s „cihlobraním „ vzešel od 
místostarosty obce Martina Hube-

ného. Ihned jsme přes WhatsApp 
intenzivně komunikovali s  bcemi 
a zařizovali vše potřebné. V Novém 
Městě pod Smrkem je bourána to-

várna bývalé Textilany a všude jsou  
hromady cihel. „Přes ORP Břeclav 
jsme zjistili, že je o cihly zájem a 
budou využity. Přes novoměstské-

ho starostu Miroslava Kratochvíla 
jsme kontaktovali majitele areálu 
pana Martina Šetinu. Vlastník 
byl velice vstřícný a překvapil nás 
sdělením, abychom si cihly pro 
Moravu zdarma vzali a pak násle-

dovala blesková akce,“ uvedl Vla-

dimír Stříbrný. Na nejbližší neděli 
byl stanoven termín akce, k jejíž 
propagaci jsme využili plakáty, 
internet a informace o ní proběhla 
i éterem Českého rozhlasu Liberec. 
Dobrovolníky jsme svolávali i pro-

střednictvím facebookové stránky 
@povichru, kterou jsme pro tuto 
iniciativu založili. Podmínky pro 
zájemce byly tři: pevná obuv, ruka-

vice a dobrá nálada. Padesát dob-

rovolníků naplnilo 21  palet cihel, 
což znamenalo přes 6 tisíc kusů. 
Protože některé bylo nutné řádně 
očistit, přišli hejničtí hasiči se 
zlepšovákem, kdy využili k čištění 
cihel staré žebrové radiátory. Cihly 
budou nakonec využity pro opravu 
kostela v obci Hrušky. „Padesátým 
brigádníkem byl malý kluk z pane-

láku stojícího vedle areálu. Přidělili 
jsme ho k hasičské skupině, kde byl 
skvělým pomocníkem. Za odměnu 
dostal, stejně jako všichni účastníci 
„cihlobraní“, upomínkovou placku 
PO VICHRU a jako bonus byl 
odvezen domů hasičským autem,“ 
dodal Milan Götz.

Konečná bilance
Celkem odjelo na jižní Moravu 

do oblasti postižených tornádem 
z Mikroregionu Frýdlantsko 6 
kamionů humanitární pomoci a 
materiálu v hodně cca 3 miliony 
korun. „Jsem nesmírně pyšný na 
všechny, kteří pomáhali, za to 
všem patří velikánský dík. Vážíme 
si skutečnosti, že lidé se okamžitě 
a spontánně semkli, pomáhali 
materiálně a finančně stejně jako 
obce v regionu. Jsme rádi, že jsme 
se zařadili v rámci republiky k těm, 
kteří nebyli lhostejní a lidem na 
Moravě, ačkoliv je v drtivé většině 
vůbec neznali, se snažili zmírnit 
následky neštěstí,“ dodal Vladimír 
Stříbrný.

Věra Nutilová
(Z informací od Vladimíra 

Stříbrného a Milana Götze)
foto: archiv HZS

Spousta práce a ještě více solidarity. 

Ozdravný pobyt Zasloužilých 
hasičů Jihomoravského kraje

Zasloužilí hasiči Jihomoravské-

ho kraje se ve dnech 23.8 – 29. 8. 
2021 setkali na ozdravném pobytu 
v ÚHŠ  Jánské Koupele. Sešlo se 
zde 41 zasloužilých hasičů a jejich 
rodinných příslušníků. V pondělí 
23.8. po obědě všechny přítomné 
přivítal VA ZH JMK  br. Rudolf 
Souček, který upřesnil průběh a 
plánované akce ozdravného po-

bytu. Bohatý program obsahoval 
dvě soutěžní odpoledne, návštěvu 
zámku v Hradci nad Moravicí, 
kulturní večer s živou muzikou a 
rozlučkové opékání párků  na po-

čest oslavenců životního jubilea. 

Večery doprovázely společná po-

sezení se vzpomínkami a zpěvem 
moravských písniček. Nechyběla 
ani ochutnávka dobrých a kvalit-
ních vín. Velké poděkování patří 
sponzorům, kteří pomohli nemalou 
měrou ke zdárnému průběhu poby-

tu. Jsou to : Ing. Pavel Kárník – vi-
nař, Jiří Ruibar – vinař, Bc. Zdeňka 
Jandová – starostka KSH JMK, 
MUDr. Milan Špaček – exsenátor, 
Jan Grois MBA – místostarosta 
města Znojma, KSH JMK, kolektiv 
ÚHŠ Jánské Koupele

br. Vlastimil Čermák, VA 
ZH okresu Břeclav (foto archiv)

Nejtvrdší dobrovolní hasiči změřili své 
síly ve Svitavách. Na start se poprvé 

v historii mistrovství postavily i ženy
Mistrovství České republiky 

dobrovolných hasičů v disciplínách 
TFA (Toughest Firefighter Alive – 
Nejtvrdší hasič přežije) se konalo 
28. srpna 2021 na svitavském 
náměstí Míru. Pro dobrovolné 
hasičky to bylo vůbec poprvé, kdy 
se mohly MČR účastnit.

Celý závod se skládal z čtyř úse-

ků. První úsek spočíval v rozvinutí 
dvou hadicových vedení (ženy jed-

no hadicové vedení) s proudnicemi 
na určenou vzdálenost, druhá část 
prvního úseku spočívala ve smotá-

ní těchto dvou hadic. Druhý úsek 
závodníky potrápil tzv. „Hammer 
boxem“, kde hasiči musí 40krát 
udeřit 6kilovým kladivem, ženy 
musí udeřit pouze 20krát. Násled-

ně musí závodník projít tunelem 
a tlačit před sebou 20 kg vážící 
barel (ženy 10 kg). Předposlední 
částí tohoto úseku je tažení 80kg 
figuríny, následované překonáním 
třímetrové bariéry za pomocí lana 
(ženy za pomocí žebříku) a koneč-

ným seskokem z ní do matrace. 
Ve třetím úseku na muže čekalo 
postavení dvou žebříků a následné 
vytáhnutí 25kg břemene do výšky 
(ženy 15kg). Těsně před koncem 
tohoto úseku museli závodníci ještě 
připojit proudnici k hydrantovému 
nástavci. Na posledním úseku 
museli závodníci od startu úseku 

běžet před výškovou budovu se 
dvěma hadicemi B (ženy bez ha-

dic), kde je odložili a pokračovali 
výstupem po schodech po značené 
trase do cíle, kde sepnutím ukončili 
časomíru úseku.

V kategorii mužů do 34 let 
(včetně) se povedlo s časem 4:18.86 
setin zvítězit Michalu Skřivánkovi 
z SDH Rohatec, na místě druhém 
se umístil Ondřej Rybníkář z SDH 
Blatnice pod Svatým Antonínkem 
a na třetí pozici skončil Marek 
Zecha z SDH Vranová Lhota. Mezi 
muži nad 35 let se s časem 4:28.87 
setin nejvíce zadařilo Tomášovi 
Mácovi z SDH Brno – Slatina, titul 
vicemistra republiky získal Anto-

nín Rendl z SDH Česká Kubice a 
pro bronzovou medaili si doběhl 
Zdeněk Janoš z SDH Hať.

V soutěži družstev se mistry 
republiky stali dobrovolní hasi-

či z Krajského sdružení hasičů 
(KSH) Jihomoravského kraje, titul 
vicemistrů si odváží KSH Morav-

skoslezského kraje a titul druhých 
vicemistrů sportovci z KSH Jiho-

českého kraje.
Pro ženy – dobrovolné hasičky 

byla účast na MČR v TFA premié-

rou. Všem závodnicím se povedlo 
na trati podat více než úctyhodné 
výkony, za což byly odměněny vel-
kou podporou ze strany přítomného 
publika. Titul mistryně republiky 
a nejtvrdší hasičky si odvezla Mi-
chaela Honsová z SDH Petrůvky, 
na stříbrnou medailovou pozici 
dosáhla Eliška Vrbová z SDH 
Cítoliby, bronz získala Kateřina 
Vodičková z SDH Rokytnice nad 
Rokytnou. 

TISKOVÁ ZPRÁVA
Mgr. Irena Špačková, tiskové 

oddělení SH ČMS

Stupně vítězů. 

II. setkání hasičů pod Řípem je za dveřmi
Datum 2. října 2021, kdy se bude 

konat II. setkání hasičů pod Řípem, 
se neúprosně blíží. Nepočítáme 
však s velkou akcí, ale zároveň 
chceme navázat na I. setkání hasičů 
pod Řípem, které proběhlo 28. října 
2019. Bylo velice zdařilé a jeho asi 
čtyřem tisícům účastníků jsme 
mohli nabídnout akci naplněnou 
spoustou ukázek. Letos chceme 
udělat něco v menším rozsahu, 
ale přesto zajímavě.  Po slavnost-
ním nástupu v jedenáct hodin se 
na Kramářském place uskuteční 
netradiční dálková přeprava vody, 
jaká tu ještě nebyla. Na vrcholu 
Řípu pak proběhne křest mých 
knih „Pompiéři, požárníci, hasiči“ 
a „Požáry“ za účastí praporů našich 
nejstarších hasičských dobrovol-
ných sborů z Velvar, Roudnice nad 
Labem, Braníku a Plaňan. Ukázky 
tentokrát budou soustředěny jen 
na vystavenou techniku. Nebudou 
však chybět soutěže u stánku 
Velkopopovického kozla. Ve stán-

ku Hasičovo se budou vydávat 
účastnické listy. Ke kmotrovství 
první knihy jsem pozval senátora 
a náměstka starostky Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska 
pana Zdeňka Nytru a ke druhé 
knize paní ministryni pro místní 
rozvoj Kláru Dostálovou. Knihy 
budou požehnány litoměřickým 
biskupem Janem Baxantem a 
biskupem Československé církve 
husitské Davidem Tonzarem, kteří 
požehnají také přítomné prapory. 

Akci Podřipská hasičská župa 
pořádá spolu s Krajským sdru-

žením hasičů Ústeckého kraje 
zapodpory Ústeckého kraje, pod 
patronací starosty města Roudnice 
nad Labem Františka Padělka. Věc-

nou a finanční podporu máme od 
firem Hasičovo, Velkopopovického 
kozla, Pavliš a Hartmann, Alerion 
a Hasičské vzájemné pojišťovny.

Josef Pepa Nitra, starosta 
Podřipské hasičské župy

Okresní Svatofloriánské
setkání 2021

Svátek sv. Floriána, který připa-

dá na 4. květen, slavíme zpravidla 
Svatofloriánským setkáním hasičů 
a hasičských zástav. Covidová opat-
ření v loňském i v letošním roce 
tuto oslavu znemožnila. Všichni 
proto uvítali postupné uvolňování 
pandemických opatření a postupný 
návrat k „normalizaci“ společen-

ského života.  Znovu se „rozjely“ 
soutěže, různé oslavy a společen-

ské akce. To umožnilo i (opožděné) 
zorganizování Svatofloriánského 
setkání hasičů. V okrese Opava 
byla tato úloha svěřena SDH Píšť, 
který v letošním roce slaví 110. 

výročí svého založení. Onen slav-

nostní den byl určen na sobotu 
4. září (2021). Již od (chladného) 
rána svítilo sluníčko, které přispělo 
ke slavnostní náladě. K hasičské 
zbrojnici v Píšti, kde bylo seřadiš-

tě, přijížděli hasiči se svými auty, 
mnozí však přicházeli i pěšky. Po 
deváté hodině se začali účastníci 
24. Okresního setkání hasičů a 
hasičských zástav, mezi kterými 
byli i zástupci několika hasičských 
sborů z Polska, řadit do průvodu, 
v jehož čele byly neseny také dvě 
sošky sv. Floriána (OSH a SDH). Za 
doprovodu dechové hudby prošel 

průvod obcí až k místnímu kostelu 
sv. Vavřince. Téměř půl stovky 
praporů (mezi nimi byla i zástava 
OSH ČMS a tří polských sborů) a 
více jak dvě stovky hasičů a hostů 
zcela zaplnilo poutní kostel, kde 
byla sloužena mše svatá za všechny 
hasiče, kterou celebroval P. Petr 
Černota. Součástí obřadu bylo i 
žehnání obou sošek sv. Floriána.  
Po obřadu, opět průvodem, se pře-

místili účastníci do kulturního cen-

tra, kde br. Arnošt Lasák, starosta 
místního SDH, poděkoval všem 
za účast a br. Roman Krusberský, 
starosta OSH, poděkoval místním 
hasičům za zorganizování setká-

ní, poblahopřál jim k 110. výročí 
založení sboru a za dlouhodobou 
úspěšnou práci předal do rukou 
starosty sboru Čestné uznání 
OSH. S poděkováním a oceněním 
veškeré dosavadní činnosti míst-
ních hasičů vystoupil také starosta 
obce Bc. Daniel Fichna. Součástí 
slavnostního aktu bylo i udělení 
věrnostní stužku za 70 let nejstar-
šímu členu sboru, zasloužilému 
hasiči Walfriedu Solichovi, který 
se v letošním roce dožívá 89 let. 
Na závěr starosta SDH Píšť předal 
štafetu - sošku sv. Floriána - zá-

stupci 2. okrsku OSH Opava, který 
bude organizátorem setkání v roce 
2022.                         

J. Dumbrovský
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PRO CHVÍLE ODDECHU

V roce 1937 postihl požár německou 
vzducholoď. Nehoda se stala během 
přistání vzdušného obra na letišti v USA. 
V troskách pýchy nacistického Německa 
tehdy zahynulo 36 cestujících a členů 
posádky (včetně člena pozemního per-
sonálu). Příčina požáru nebyla nikdy 
uspokojivě stanovena. Jedna z verzí 
hovoří o sabotáži. Pokud si netroufnete 
na název vzducholodi, zkuste vyluštit 
naši křížovku.

Zdroj foto: Public domain,
via Wikimedia Commons

ZAUJALO NÁS...

1. Při záchraně se postupuje v 
pořadí:

a) osoby, zvířata, věci
b) osoby, věci, zvířata
c) zvířata, osoby, věci

2. Při záchraně osob se obvykle 
postupuje v pořadí:

a) děti, ženy, muži, starci
b) ženy, děti, starci, muži
c) děti, ženy, starci, muži

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

Otestujte si své hasičské znalosti

3. Velitel zásahu:
a) může záchranu osob přerušit
b) nesmí záchranu osob přerušit 
c) nesmí zachraňované zranit

4. Při záchraně osob:
a) nesmí být překročeny paramet-

ry automobilového žebříku
b) mohou být překročeny parame-

try automobilového žebříku
c) mohou být překročeny parame-

try pouze u požární plošiny

5. O zahájení a ukončení činnos-

ti k záchraně osob, zvířat a 
majetku rozhoduje:

a) velitel jednotky
b) operační středisko
c) velitel zásahu

správné odpovědi: 1a, 2c, 3a, 4b, 5c

Záchrana osob, zvířat a majetku

Když hoří vzducholoď…  

HASIČSKÉ NOVINY 18/2021 l www.hasicskenoviny.cz

Českem se prohnala speciální hasičská Safety Car

Vteřiny. Vše běží rychleji, než 
si většina z lidí dokáže představit. 
Vteřiny rozhodují při převlékání 
do výstroje, na cestě k zásahu i při 
zneškodňování rizik. Rozhodují 
o  ozsahu škod, náročnosti zásahu 
i dalších dopadech. „O tom, že jsou 
zásahy náročné a nebezpečné, asi 
všichni dávno víme. Jejich nároč-

nost se přitom zvyšuje s každým 
patrem, které hasiči musí vystou-

pat, a těch pater je v moderní zá-

stavbě stále více. „Nové“ technolo-

gie nám naštěstí umožňují sledovat 
potřebný výcvik i samotné zásahy a 
přizpůsobovat jim výbavu, kterou 
sborům nabízíme,“ vysvětluje účel 
nové Safety Car Pavel Chovančík, 
absolvent Vysoké školy báňské a 
bývalý profesionální hasič, který 
svoji několika kilovou výstroj 
pověsil před pár lety na hřebík a 
rozhodl se stát členem obchodního 
týmu společnosti Dräger.

Náročnost i techno-
logie se posouvají 
každým (k)rokem

Dräger v minulém týdnu kři-

žoval Českou republiku se svou 
Safety Car vybavenou nejnovějšími 
technologiemi. Přesto, že například 
na vzduchové dýchací přístroje, 
detektory plynů a hasičské přilby 
od Drägeru se hasiči českých 
záchranných sborů spoléhají už 
roky, vybavení se neustále vyvíjí a 
jestli je někde potřeba si vybavení 
vyzkoušet a osahat, platí to určitě 
právě u hasičů a složek záchran-

ných jednotek. „Dräger Safety 
Car je naší vlajkovou lodí. Jedno 
auto, které představuje ty nejlepší 
a nejnovější technologie, na které se 
mohou spolehnout nejen hasičské 
sbory. Pod hasičským vybavením 
si řada lidí představí jen automobil, 
ochranný oděv a hadici. Toho, co 
může pomoci chránit majetek i ži-
voty je ale mnohem více,“ doplňuje 
Pavel Chovančík. 

30 kilo vybavení se 
snadno pronese

Jaké vybavení nesmí na palubě 
Safety Car chybět? Není toho málo. 
Základem výbavy jsou proto pře-

nosné detektory plynů. Upozornit 

dokážou na přítomnost neviditel-
ných toxických i hořlavých plynů 
a výparů či nedostatek kyslíku. 
„Například naše přenosné detek-

tory plynů X-am 2500 Ex dokážou 
rychle a spolehlivě detekovat pří-
tomnost nebezpečných výbušných 
plynů. Kontrola toxických a výbuš-

ných látek přitom není otázkou jen 
při zásahů hasičů. V průmyslových 
halách i německém parlamentu 
využívají stejný systém už 30 let 
i stacionární detekční systémy,“ 
vysvětluje produktový specialista 
Pavel Chovančík. 

Vedle několika typů detekčních 
přístrojů plynů ale však na palubě 
Safety Car nechybí ani nejmo-

dernější hasičské přilby, masky 
s komunikací, komunikační jed-

notky do přileb, termokamera 
nebo nejnovější vzduchové dýchací 
přístroje. Vybavení, které zásahové 
jednotky potřebují, není zrovna 
malé. Výstroj a výzbroj jednoho 
hasiče proto často váží i 30 kilogra-

mů. Cílem Drägeru je ale ukázat, 
že vše jde efektivněji, bezpečněji, 
a přitom s nižší zátěží. 

Sáhnout si na bezpečí 
chtěli nejen hasiči a 
profesionálové z firem, 
nadchlo i děti

Jednou z hlavních zastávek, 
na které byla Dräger Safety Car 
k vidění, se stalo Mistrovství Čes-

ké republiky v TFA ve Svitavách, 
kterého se zúčastnily téměř dvě 

U 105 tisíc výjezdů zasahovaly v loňském roce české 
hasičské záchranné sbory. I když zneškodnění požáru 
trvá obvykle jen několik desítek minut, škody, kterým v 
uplynulém roce dokázaly zabránit, přesahují 15 miliard 
korun. Nejlepší dostupné vybavení jim proto přivezla 
Safety Car, která byla k vidění i na Mistrovství České 
republiky v TFA ve Svitavách.

stovky závodníků. Sportovní výko-

ny a prezentace moderní techniky 
zaujala nejen profesionály u stánku. 
Nadchla i veřejnost a neméně děti. 
„Je radost, že se malí kluci stále 
chtějí stávat hasiči. Jestli ale někdo 
ještě náročnost práce hasičů a důle-

žitost kvalitní techniky podceňuje, 
měl by se příští rok také přijít podí-
vat na to, jak obtížný takový výstup 
je i pro ty nejlepší zkušené a tréno-

vané hasiče. I proto je důležité, že 
se technologie zlepšují, vybavení 
se častěji přesně konfiguruje pro 
konkrétní osobu a postupně se daří 
snižovat i váhu hasičského vybave-

ní,“ dodává Pavel Chovančík. 

PR (foto Miro Arva)

Hasičům končí výjimka pro (ne) používání
zimních pneumatik
Dne 31. 12. 2021 skončí platnost některých přechodných ustanovení v 
zákoně č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. V této 
souvislosti končí rovněž výjimka, díky které hasiči nemuseli používat 
zimní pneumatiky. Na vozidlech jednotek požární ochrany o maximální 
přípustné hmotnosti nad 3500 kg tak bude od 1. listopadu 2021 nutné 
užít při jízdě na pozemních komunikacích v období stanoveném § 40a 
zákona o silničním provozu pouze vozidla vybavená zimními pneuma-

tikami (nejméně s označením M+S). Většina nových vozidel a pneuma-

tik tyto podmínky splňuje a není potřeba žádného zásahu a investice. 
Problematická jsou starší vozidla typu Tatra 138, Tatra 148 a Škoda 706 
RTHP. U těchto typů vozidel jsou v technickém průkazu uvedeny pouze 
pneumatiky diagonální, které ovšem výše uvedenou podmínku nesplňují. 
Na vozidla je tedy nutné použít pneumatiky radiální, které však nejsou 
zapsány v technickém průkazu uvedených typů vozidel. Vzhledem k počtu 
těchto vozidel proběhla ze strany MV-GŘ HZS ČR jednání, na základě 
kterých byly pro uvedené typy vozidel získány potřebné podklady pro 
možnost zapsání radiálních pneumatik do technického průkazu vozidel.

(ilustrační foto)



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.

PPaavvlliišš  aa  HHaarrttmmaannnn
vvýýrroobbaa  aa  pprrooddeejj  ppoožžáárrnníí  tteecchhnniikkyy

PAVLIŠ A HARTMANN spol. s r. o.
V Telčicích 249
533 12   Chvaletice
 

Tel.: +420 466 985 890
E-mail: office@phhp.cz

wwwwww..pphhhhpp..cczz
hhttttppss::////eesshhoopp..pphhhhpp..cczz//

PPlloovvoouuccíí  ččeerrppaaddllaa

KKaalloovváá  ččeerrppaaddllaa

HHaaddiiccee  PPrroolliinnee
Hadice se zvýšenou odolností zejména proti oděru.

Čerpadla umístěná na ocelovém rámu.

Čerpadla umístěná na plováku.

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 

Dnes vás chceme v naší pra-

videlné rubrice pozvat do netra-

dičního muzea. Všechny jeho 
exponáty jsou „z papíru“. Nejedná 
se samozřejmě o klasické muze-

um, přesto i zde objevíte expo-

zici hasičské techniky.  Muzeum 
papírových modelů bylo v Polici 
nad Metují slavnostně otevřeno 

Pozvánka do Muzea papírových modelů 

v Polici nad Metují
v roce 2012. Muzeum je holdem 
papírovému modelářství. Jedná 
se o jedinou instituci svého dru-

hu v celé Evropě. Zároveň jsou 
zdejší expozice  připomenutím 
jednoho z nejzajímavějších oborů 
výtvarného umění. A že papírové 
modelářství je uměním, o tom ne-

zapochybuje snad ani jeden jediný 

návštěvník Muzea papírových mo-

delů v Polici nad Metují. Ve dvou 
podlažích najdou návštěvníci dva 
tisíce exponátů. V přízemí je k vi-
dění převážně svět techniky: od 
automobilů a kamionů, přes lodě, 
letadla, vojenskou, hasičskou  a ze-

mědělskou techniku, k vesmírným 
raketám, lodím nebo třeba sci-fi 
modelům. Muzeum papírových 
modelů naleznete v centru Police 
nad Metují, poblíž autobusové-

ho nádraží .A propos, muzeum 
mezi svými podporovateli uvádí 
i místní SDH Velká Ledhuje. Co 
dodat na závěr? S trochou černého 
humoru jedno velké přání: aby 
v tomto muzeu nikdy nehořelo, 
vznikla by jistě fatální škoda, a 
byla by to opravdu velká škoda. 
Přijeďte se do Police nad Metují 
podívat! 

(foto: z expozice hasičské
techniky, archiv muzea)

na monitoru vašeho počítače i displeji telefonu
w w w.f acebook . c om/hasic sk eno v in yw w w.f acebook . c om/hasic sk eno v in y

w w w. hasic sk eno v in y. c zw w w. hasic sk eno v in y. c z

Den dětí a Den důchodců 
Den dětí a Den důchodců se 

konal v netradičním termínu ve Vr-
bici u Stříbra, a to v sobotu 4. září 
2021. Akce, která se běžně koná 
v červnu, se z důvodu koronavi-
rové pandemie nemohla v tomto 
termínu uskutečnit. Členové Sboru 
dobrovolných hasičů Vrbice své 
nejmenší a nejstarší však nemínili 
o oblíbenou akci připravit. Program 
připravili hasiči vskutku pestrý! 
Celým odpolednem a podvečerem 
provázel DJ Adam Brožka. Velký 
zájem přítomných si získala ukázka 
sanitky záchranářů Royal Rangers 
z Kořene a ukázka resuscitace, 
kdy se přítomní dozvěděli, jak 

přesně postupovat. Překvapením 
pro všechny byla návštěva vodní-
ka Standy z Plzně, který s dětmi 
vydržel řádit až do večera. Děti se 
vydováděly v nejrůznějších soutě-

žích, téměř všechny využily mož-

nosti jak svezení na konících, tak 
i na šlapacích motokárách. Díky 
malování na obličej se proměnili 

v nejrůznější bytosti malí i velcí, a 
závěrem si společně všichni opekli 
buřty. „Myslím, že se odpoledne 
opravdu povedlo, jsem velmi rád, 
že se nám vše povedlo zorganizo-

vat, i když v posunutém termínu. 
Rád bych poděkoval všem sponzo-

rům, kteří naši akci podpořili,“ řekl 
starosta SDH Vrbice Jan Koukolík.

připravila Monika Šavlová

Mistrovství ČR záchranných psů
Ve dnech 10. – 12. 9. 2021 pro-

bíhalo v Libereckém kraji v okolí 
Starých Splavů, Mimoně a Ralska 
XVI. Mistrovství ČR záchran-

ných psů, psovodů složek IZS, 
které bylo zároveň koncipováno 
jako taktické cvičení pro JSDHO.
Pořadatelem bylo Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska ve spolu-

práci s Ministerstvem vnitra – ge-

nerálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru ČR. Soutěž-

ními disciplínami byla tradičně 
soutěž jednotlivců v sutinovém a 
plošném vyhledávání, a to jak v 
noci, tak ve dne. Pro závodníky 
organizátoři letos naplánovali i 
několik nových prvků jako např. 

společné nasazení, vyhlášení nej-
lepšího vedoucího týmu nebo pře-

sun přes Máchovo jezero na člunu. 
Náročná noční etapa vyhledávání 
v sobotu ráno plynule navázala 
na etapu denní, ta však byla náhle 
ukončena před osmou hodinou z 
důvodu požadované součinnosti 
od Policie ČR při pátrání po po-

hřešované osobě v Jilemnici na 
Semilsku. Po domluvě složek IZS 
neprodleně vyjelo na místo udá-

losti celkem 16 kynologů včetně 
člena kynologické záchranné 
skupiny HZS LK. Do pátrání byl 
zapojen i bezpilotní letoun HZS 
LK (dron). Po několikahodinovém 
úsilí se podařilo v odpoledních 
hodinách osobu nalézt.

dle zprávy pprap. Bc. Jakuba 
Suchardy, tiskového mluvčího 

HZS Libereckého kraje
(ilustrační foto HZS ČR)


