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Od řeckého ohně k napalmu

Práce s lanem je důležitá zejména při zásazích ve výškách. Snímek z jedné ze soutěží o nejtvrdšího hasiče mezi profesionály i dobrovolníky. foto mf 

Vztyčení černé vlajky. 

Vyjetí techniky, nástup v zásahových oblecích.

:

 

 9
08

20
–0

09
06

 P
ar

du
bi

ce

... zkuste na straně 7... bilance na straně 5 ... čeká na straně 8

Znalostní 
test

Výročí 130 let
SDH Kyjovice...

Pozvánka do Hasičského muzea 
v Senci...

Více než pět desítek hasičů 
ze sedmi profesionálních a dob-
rovolných jednotek se zapojilo 
do taktického cvičení složek inte-
grovaného záchranného systému 
(IZS) v areálu ostravské chemičky 
BorsodChem MCHZ, spojeného 
s likvidací následků (simulované-
ho) úniku amoniaku z mechanicky 
poškozené železniční cisterny a 
se záchranou jedné zraněné oso-
by – v ochranných protichemic-
kých oblecích (OPCH). Cvičení 
bylo součástí prověřování vnější-
ho havarijního plánu chemičky. 
O havárii bylo systémem AMDS 
informováno pět desítek okolních 
subjektů, firem, škol, úřadů, hlavně 
ve čtvrti Mariánské Hory. Prověřila 
se činnost čidel v rámci hasičského 
projektu Chemon, instalovaných 
jak uvnitř areálu, tak na nedaleké 
dálnici D1, stejně jako komunikace 
s operačním střediskem hasičů 
a dalších složek IZS, radnicemi 
městských obvodů, dalšími úřady, 
i s železničáři – kvůli možnému 
ohrožení nedaleké vlakové trati 
Ostrava-Opava toxickým čpav-
kovým mrakem. Součástí cvičení 
byla snaha zamezit úniku (simulo-
vaného) mraku mimo areál posti-
ženého subjektu, a to jak systémem 
stálého systému zkrápění, pevně 
instalovaného v blízkosti stáčiště 
amoniaku, tak pomocí přivezených 
hasičských štítových proudnic. Ha-
siči z chemičky na začátku cvičení 
zachránili zraněného pracovníka, 
ležícího u poškozené cisterny, 
kvůli silnému výronu amoniaku 
museli použít OPCH. Ve druhé 
fázi jejich kolegové z HZS MSK, 
opět v OPCH, provizorně utěsnili 
poškozenou trubku pod cisternou. 
Zraněný pracovník i hasiči v OPCH 
museli nakonec projít pečlivým 
očištěním v dekontaminační spr-
še. V areálu chemičky a okolí 
cvičily čtyři ostravské jednotky 
Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje (HZS 
MSK) – ze stanic Fifejdy, Zábřeh, 
Přívoz a Poruba, společně s nimi 
dvě jednotky dobrovolných hasičů 
– Radvanice a Muglinov, samo-
zřejmě místní podniková jednotka 
(celkem 17 hasičských vozidel). 
Společně s nimi Policie ČR (18 pří-
slušníků), Městská policie Ostrava 
(6) a ZZS MSK (2). 

HZS MSK, foto Tomáš Lach

Dar České republiky 
palestinským hasičům  

Požáry spalinových 
cest varují

Cvičení složek IZS
v ostravské chemičce 

Pieta za dobrovolné hasiče, 
kteří zemřeli v Koryčanech

V neděli 19. září 2021 byly 
na budovách a stanicích HZS ČR 
po celé republice vyvěšeny černé 
vlajky symbolizující smutek nad 
tragickou ztrátou dvou dobrovol-
ných hasičů, kteří zemřeli při výbu-
chu v Koryčanech na Kroměřížsku. 
Ve stejný den, v pravé poledne, vy-
jela technika před hasičské stanice 
a zbrojnice se zapnutým výstraž-
ným světelným zařízením a jejich 
osádky nastoupily v zásahovém 
oděvu k uctění památky zesnulých 

hasičů minutou ticha. Rekapitulace 
tragické události v Koryčanech: 
Dne 15. září 2021 přijalo krajské 
operační středisko hasičů událost 
o narušení plynového potrubí 
v rodinném domě v Koryčanech 
na Kroměřížsku. Na místo vyjela 
místní dobrovolná jednotka hasičů 
a profesionální hasiči z Morkovic-
-Slížan a Kroměříže. V době pří-
jezdu dobrovolné jednotky došlo 
k výbuchu, při kterém byli zraněni 
4 hasiči a 2 civilní osoby. Jeden 

z hasičů utrpěl vážná zranění, kte-
rým i přes veškerou snahu zasahují-
cích kolegů podlehl. Na místo byly 
okamžitě vyslány další jednotky 
dobrovolných a profesionálních 
hasičů z blízkého okolí, které ihned 
zahájily odklízení sutin rodinného 
domu, protože bylo nahlášeno, že 
se jeden ze zasahujících hasičů 
nachází pod troskami budovy. 
Velitel zásahu si na místo povolal 
psy vycvičené pro vyhledávání 

v sutinách, dále ostravské kolegy 
zařazené do USAR týmu, speciální 
techniku z Jihomoravského kraje a 
kolegy ze Záchranného útvaru HZS 
ČR se speciální těžkou technikou. 
Po usilovném odklízení byl nalezen 
dobrovolný hasič, ale již bez zná-
mek života. Na místě zasahovalo 
přes 80 hasičů, kteří se podíleli 
na záchranných a likvidačních 
pracích po výbuchu.

foto mf

U palestinské civilní obrany 
slouží hasičský vůz české proveni-
ence. Jedná se o dar České repub-
liky - velkokapacitní cisternu CAS 
30 Tatra Force o objemu 9 000 litrů, 
podvozek i hasičská nástavba vozu 
jsou české výroby. Vozidlo bylo 
předáno palestinským hasičům 
v Betlémě. Hasičský záchranný 
sbor ČR v minulosti věnoval hasič-
ský vůz Tatra Phoenix izraelským 
hasičům, v tomto roce se podob-
ným způsobem rozhodl podpořit i 
jejich palestinské protějšky.

(zdroj foto via pozary.cz)

Je tady nová topná sezóna. Jaká 
byla ta předcházející viděná ne-
úprosnou hasičskou statistikou? 
Během topné sezóny 2020/2021, 
tedy období od 1. 9. 2020 do 31. 5. 
2021, došlo k 1 387 požárům způso-
bených provozem komínů. Od září 
do prosince 2020 jich bylo 504 a od 
ledna do května 2021 dokonce 883. 
Oproti stejnému otopnému období 
předchozího roku (2019/2020), kdy 
bylo zaznamenáno celkem 1147 
požárů způsobených v souvislosti 
s komíny, došlo k nárůstu o 240 
případů. V roce 2020 vzniklo 
celkem 1352 požárů (nárůst o 33,7 
%, oproti roku 2019) způsobených 
nevyhovujícím technickým stavem 
komína. Tento počet požárů je 
nejvyšší za několik posledních let. 
Nejčastěji došlo ke vznícení sazí a 
jisker z komína (1207), k požáru 
v důsledku nevhodné konstrukce 
komínu (79), k zahoření trámu 
zazděného v komíně (37), či v dů-
sledku spár v komíně (29). Celková 
výše škod se vyšplhala na téměř 46 
milionů Kč a 14 osob se zranilo.

zdroj statistických údajů 
HZS ČR

ilustrační foto mf  



V dnešním tradičním úvodu k zá-
sahům profesionálních a dobrovol-
ných hasičů za uplynulé období se 
vrátíme na úvodní stranu tohoto 
čísla Hasičských novin. Píšeme zde 
o pietě za dva dobrovolné hasiče, 
kteří zahynuli při zásahu v Koryča-
nech. I tato smutná událost ukázala 
na propojenost profesionálních 
a dobrovolných hasičů. Dva dny 
po tragickém patnáctém září 2021 
vydal generální ředitel Hasič-
ského záchranného sboru České 
republiky, genmjr. Vladimír Vlček, 

rozkaz  k uctění památky zesnulých 
hasičů, členů jednotky Sboru dob-
rovolných hasičů obce Koryčany. 
Profesionální a dobrovolní hasiči 
jsou kolegové v nebezpečné práci. 
Dokládají to bohužel i statistiky:   
Od 1. 1. 2001, kdy vznikl Hasičský 
záchranný sbor České republiky, 
bylo při zásazích usmrceno celkem 
24 hasičů, z toho 11 profesionál-
ních a 13 dobrovolných. 5817 pro-
fesionálních a 2796 dobrovolných 
hasičů bylo při zásazích zraněno.

Požární poplach byl vyhlášen 
jednotce profesionálních hasi-
čů z požární stanice Kroměříž. 
Už při příjezdu byly z dálky vi-
dět plameny. Hasiči v dýchacích 
přístrojích požár uhasili dvěma 
vysokotlakými proudy vody. Po 
dobu hasebních prací byla silnice 
uzavřena. Na místo se dostavila 
Policie České republiky. V době 
vzniku požáru jely v automobilu 

čtyři osoby. V době příjezdu ha-
sičů byly všechny z vozidla venku 
a nikdo nebyl zraněn. K požáru 
došlo za jízdy vozidla. Příčina 
požáru zůstává v šetření hasičů. 
Na poškozeném vozidle a osobních 
věcech vznikla škoda v předběžné 
výši 20 000 korun.

dle zprávy 
nprap. Romana Žemličky

HZS Zlínského kraje

Ve Zbůchu na úrovni bývalého 
dolu došlo k úniku zemního plynu 
z nadzemního zásobníku. Na místo 
vyjelo pět hasičských jednotek a 
laboratoř Třemošná. Hasiči pro-
vedli protipožární opatření, měření 
koncentrací a evakuovali perimetr 
o poloměru cca 100 m. Občanům 
z této oblasti byl zajištěn azyl 
v místní hasičské zbrojnici, kde se 
o ně postarala JSDH Zbůch. Velení 
zásahu spolupracovalo při řešení 
této mimořádné události s vedením 

obce, plynárenskou pohotovost-
ní službou, PČR a dodavatelem 
zásobníku, který na místo poslal 
technika, jenž zajistil opravu tech-
nologie. Po krátkodobém přerušení 
dodávky plynu byl postupně provoz 
obnoven. Nikdo z 29 evakuovaných 
neměl zdravotní obtíže. Po dobu 
zásahu byla uzavřena pro veškerý 
provoz Plzeňská ulice. 

dle zprávy kpt. Mgr. 
Petra Poncara, tiskového 

mluvčího HZS Plzeňského kraje

Vážná dopravní nehoda za-
městnala v září olomoucké hasiče 
na D35 u Velké Bystřice. Po sráž-
ce kamionu a dodávky zůstal 
menší vůz pod zadní částí návěsu 
a ve zdemolované kabině byl 
komplikovaně zaklíněný zraněný 
řidič. Dostali jsme jej ven pomocí 
hydraulických vyprošťovacích 
nástrojů. Museli jsme využít dvě 
sady, abychom řidiče z vraku 
vysvobodili. Nasadili jsme rovněž 
řetězové úvazky a rozpínák, aby-
chom odtlačili palubní desku, pod 
kterou byl polovinou těla uvězněn. 
Museli jsme v jednu chvíli pracovat 
souběžně se dvěma nástroji zároveň 
tak, abychom řidiče vyprostili co 
nejrychleji z vozu. Dodávka byla 
zhruba svou polovinou pod návě-
sem, což nám komplikovalo přístup 

ke zraněnému. Díky rychlé a efek-
tivní práci s hydraulikou se nám 
řidiče podařilo rychle vyprostit a 
předat záchranářům zdravotnické 
záchranné služby. Využili jsme 
také technický speciál, abychom 
dostali torzo dodávky zpod poško-
zeného návěsu nákladního vozidla. 
Pomocí jeho výkonného navijáku 
jsme automobil vyprostili. Zajistili 
jsme místo proti vzniku požáru a 
zabezpečili jsme uniklé pohonné 
hmoty a další provozní kapaliny. 
Doprava byla po dobu zásahu ome-
zena. Místo jsme následně předali 
k vyšetřování příčin a okolností 
nehody Policii ČR.

por. Mgr. Lucie Balážová
tisková mluvčí 

HZS Olomouckého kraje

Vyproštění zaklíněného řidiče

V září přijali hasiči na tísňovou 
linku hlášení o požáru balíků sena 
uskladněných v seníku v Loužku 
na Chebsku. Během několika 
následujících minut na tísňovou 
linku volali další oznamovatelé, 
kteří požár viděli i z velké dálky. 
Operační středisko tak vyhlásilo 
druhý stupeň požárního poplachu 
a na místo vyslalo sedm jednotek 
hasičů. První jednotka hasičů byla 
na místě za třináct minut od na-
hlášení, v tu dobu již oheň zasáhl 
celou plochu seníku, požárem se 
propadla střecha a část zdí. Navíc 
v zadní části objektu bylo požá-
rem poškozené vedení elektrické 
energie. Seník je samostatně sto-
jící objekt, s ohledem na rozvoj 

požáru, zasažení celého objektu 
a již prakticky zničené stavby 
seníku rozhodl velitel zásahu, že 
balíky slámy nechá kontrolovaně 
vyhořet. Hasiči tak chránili okolí 
požáru, na místě zůstali celou noc 
a kontrolovali vyhoření. V seníku 
bylo uskladněno podle majitele 800 
balíků slámy. Příčiny a výše škody 
jsou v šetření. Zasahující jednotky: 
HZS Cheb (CAS 20 Scania, CAS 
30 T815-7, VEA Toyota), HZS 
SŽ Cheb (CAS 30 Scania, TEA 
Toyota), HZS Sokolov (CAS 30 
T815-7), JSDH Skalná (CAS 24 
Renault), JSDH Hazlov (CAS 32 
T815), JSDH Kynšperk (CAS 30 
T815-7), JSDH Cheb Háje (CAS 
15 Renault). 

HZS Karlovarského kraje 

Dvanáct jednotek hasičů se 
dvěma automobilovými žebříky 
a jednou automobilovou ploši-
nou zasahovalo v září v centru 
Frýdku-Místku u požáru v bytě 
v 6. patře (7. NP) bytového domu. 
Hasiči zachránili celkem 8 osob, 
z toho pomocí zmíněné výškové 
techniky z říms (parapetů) tři 
osoby, dalších pět osob hasiči 
zachránili po chodbě, když oby-
vatelům nasadili vyváděcí parat 
masky. Dalších 11 osob – obyvatel 
bytů pod zasaženým bytem – hasiči 
evakuovali na dvůr v bezpečné 
vzdálenosti od bytového domu. 
Brzy se už mohli někteří obyvatelé 
(do 5. patra) vrátit domů, u dalších 
se řešilo ve spolupráci se zdejším 
magistrátem poskytnutí náhrad-
ního ubytování. Hasiči evidovali 
jednoho zraněného muže středního 

věku, který vyběhl ze zasaženého 
bytu. Byl jak popálený, tak na-
dýchaný kouřem. Zachránili jej 
z parapetu v 6. patře domu pomocí 
automobilového žebříku. „Bylo to 
na poslední chvíli,“ poznamenal 
velitel zásahu. Hasiči mu poskytli 
prvotní ošetření a kyslík, pak jej 
předali týmu ZZS MSK. Druhá 
osoba, zachráněná výškovou tech-
nikou, byla imobilní. Předběžná 
škoda na bytě 2+1 a nad ním ožeh-
nutých oknech byla odhadnuta na 
900 tisíc korun. Příčina vzniku 
požáru je zatím v šetření. K požá-
ru vyjely tři jednotky Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslez-
ského kraje (HZS MSK) – ze stanic 
ve Frýdku-Místku (i s automobi-
lovou plošinou AP 40 MB Econic 
Bumar a automobilovým žebříkem 
AŽ 40 Iveco-Magirus), Nošovicích 

a Ostravě-Zábřehu (s automobilo-
vým žebříkem AŽ 53 MB Arocs, 
nejdelším v MS kraji – 53 metrů). 
Společně s nimi devět jednotek 
dobrovolných hasičů – Frýdek, 
Nošovice, Krmelín, Paskov, Dobrá, 
Dobratice, Frýdlant nad Ostravicí, 
Brušperk a Sedliště. Požár se hasi-
čům podařilo uhasit za 43 minut. 
Dům odvětrávali pomocí dvou 
přetlakových ventilátorů.

HZS Moravskoslezského kraje 

V září vyjela jednotka profesi-
onálních hasičů ze stanice Žďár 
nad Sázavou k ohlášenému střetu 
elektrokoloběžky a osobního vo-
zidla v ulici Nádražní ve Žďáře 
nad Sázavou.  Při nehodě se zranil 
řidič elektrokoloběžky a skončil v 
péči zdravotníků, kteří jej po ne-
zbytném ošetření na místě události 
převezli sanitním vozem k dalšímu 
ošetření do nemocnice. Hasiči pro-
vedli na havarovaných vozidlech 
protipožární opatření a místo 
události technicky zabezpečili. 
Příčina, průběh a veškeré okolnosti 
dopravní nehody jsou předmětem 
policejního vyšetřování.

dle zprávy 
kpt. Ing. Bc. Petry Musilové

tiskové mluvčí HZS Kraje Vysočina 

Jednotky ze stanic Lovosice a 
Roudnice nad Labem zasahovaly 
u dopravní nehody osobního auta 
na dálnici D8 u Lukavce. Auto se 
převrátilo na střechu, dva lidé byli 
zraněni. Odvezla je zdravotnická 
záchranná služba. Hasiči poskytli 
předlékařskou pomoc a uklidili 
místo nehody. 

HZS Ústeckého kraje 

Nehoda na D8

Já si létám, já se vznáším, nad-
zvukovou rychlostí… taková pís-
nička by mohla zaznít, ale nebude-
me si dělat legraci, když se jednalo 
o vážnou věc. Paraglidistka v září 
uvízla v koruně stromu v katastru 
obce Luže na Chrudimsku. Žena 
visela zhruba v patnáctimetrové 
výšce.  Hasiči se potýkali nejprve 
s problémem, kdy se nemohli dostat 
k ženě na stromě. Komplikací byla 
nesjízdná cesta, strom ve stráni a 
lesní cestou nebylo možné projet 
s výškovou technikou.  A nemohli 
zasáhnout ani hasiči lezci. Strom 
měl velmi slabé větvičky a nebylo 
možné uvázat nikde lana a ženu 
vysvobodit. Na řadu tak přišla 
pomoc z nebe v podobě vrtulníku 
Letecké služby Policie ČR z Prahy. 
Na pomoc si ho zavolal velitel zá-
sahu. „Paraglidistka byla nakonec 

zachráněna v podvěsu vrtulníku se 
záchranářem. Žena byla spuštěna 
zpět na zem,“ uvedl na konec zá-
sahu nprap. Bc. František Rulík, 
velitel zásahu z HZS Chrudim. 
Paraglidistka má o zážitek posta-
ráno a my jsme rádi, že neutrpěla 
žádná zranění. Žena všem za svou 
záchranu poděkovala.

dle zprávy
por. Bc. Venduly Horákové, 

HZS Pardubického kraje 

K ohlášenému požáru na střeše 
bytového domu v Adamově vysla-
lo v září operační středisko více 
hasičských jednotek. Podle hlášení 
měl ze střechy vycházet černý dým. 
Velitel zásahu si vzhledem k oče-
kávané náročnosti zásahu nechal 
povolat jednotky i z druhého stupně 

požárního poplachu a také jednotku 
ze stanice BVV s vysokotlakým ha-
sicím a řezacím zařízením COBRA. 
Toto zařízení umožňuje efektivně a 
bezpečně zdolávat požáry skryté v 
konstrukcích a obtížně přístupných 
prostorech.   Hasiči museli vytvářet 
ve střeše otvory, aby se dostali k 

ohniskům požáru. V jejich vyhle-
dávání pomohla také termokamera. 
Během zásahu poskytli kyslíkovou 
terapii muži, který se nadýchal před 
příjezdem jednotek kouře. Velitel 
zásahu k jeho ošetření povolal na 
místo posádku záchranné služby. 
Vzhledem k tomu, že došlo k po-
škození několika bytů pod požárem, 
řešil řídící důstojník HZS JmK se 
starostou Adamova náhradní uby-
tování pro některé obyvatele domu. 
Obyvatelé však nakonec zajištění 
náhradního ubytování od města ne-
požadovali.  Předběžný odhad škody 
způsobené požárem je 2,5 milionů 
korun. Hasiči svým zásahem uchrá-
nili majetek za 40 milionů korun. 
Příčina vzniku požáru se vyšetřuje.  

dle zprávy Jaroslav Mikošky 
tiskového mluvčího HZS JmK 

Požár střešní konstrukce

Požár vzduchotechniky likvidovaly 
profesionální i dobrovolné jednotky

V září zasahovalo šest profesio-
nálních a pět dobrovolných jednotek 
v ulici Švehlova v Praze 10 u požáru 
ve výrobním areálu soukromé firmy. 
Hořely filtry ve vzduchotechnice 
odsávání. Během zásahu se z vý-
robních prostor evakuovalo 24 osob. 
Hasiči nejprve museli vyhledat 
skryté ohnisko plamenného hoření 
ve vzduchotechnice, která vedla 
vertikálně budovou. Po lokalizaci 
ohniska požáru pak na několika mís-
tech rozřezali část vzduchotechniky 
a dohasili skrytá ohniska.  Chemici 
pražských hasičů nenaměřili nebez-
pečné koncentrace v ovzduší v obyt-

ných částech bezprostředního okolí. 
Rozsah škod a příčina požáru jsou 
předmětem dalšího šetření. S ohle-
dem na počet jednotek byl vyhlášen 
druhý stupeň poplachu.

HZS hl. m. Prahy 

Škoda za čtvrt milionu při požáru garáže 

Pád letadla
V září přijalo Krajské operační 

a informační středisko HZS LK 
informaci o pádu malého (dvou-
místného) letadla v lesích u Mařenic 
na Českolipsku.  Příjezd k místu 
události mobilní požární technikou 
nebyl možný, proto hasiči museli 
cca 400 m s potřebným vybavením 
překonat pěšky. Provedli protipo-
žární opatření, zajistili letadlo proti 
pohybu a spolupracovali se ZZS 
LK při ošetření a transportu dvou 
zraněných do sanitních vozů z toho 
jedna osoba musela být z kabiny 
letadla vyproštěna s pomocí hydrau-
lického vyprošťovacího zařízení. Po 
ukončení záchranných prací předali 
místo Policii ČR, která ve spolupráci 
s Leteckou amatérskou asociací 
provádí šetření nehody. Na místě 
zasahovali hasiči st. HZS Jablonné v 
Podještědí, JSDHO Cvikov a Kunra-
tice u Cvikova. dle zprávy 

por. Bc. Jakuba Suchardy 
HZS Libereckého kraje 

V září zasahovali táborští profesi-
onální a dobrovolní hasiči v Táboře 
v ulici Kpt. Sochora u požáru garáže. 
Operační středisko hasičů k požáru 
vyslalo dvě cisterny profesionálních 
hasičů a cisternu jednotky dobro-
volných hasičů.  Hasiči na místě 
požáru průzkumem zjistili, že hoří 
dvojgaráž sousedící s rodinným 
domem. Uvnitř jedné z garáží bylo 
zaparkované osobní auto značky 
Škoda Fabia. Ještě před příjezdem 
jednotek se požár pokoušel hasit 
majitel vodou ze zahradní hadice, 
zároveň vypnul přívod elektrické 
energie jak do garáže, tak i do domu.
Zasahující hasiči ihned zahájili ha-
šení a požár rychle dostali pod kont-

rolu. Zásah vedli v dýchací technice. 
Poté jednotky nasadily na odvětrání 
zakouřených garáží přetlakovou 
ventilaci. Během likvidace požáru 
hasiči museli rozebrat část vnitřního 
stropního dřevěného podbití, aby 
vyloučili skrytá ohniska požáru. 
Závěrečný průzkum hasiči provedli 
termokamerou. Hasiči dále z preven-
tivných důvodu změřili koncentraci 
oxidu uhelnatého v blízkém rodin-
ném domě. Naměřené hodnoty se po 
přirozeném odvětrání domu po 30 
minutách dostali na nulu. Požár 
způsobil škodu za 250 000,-, příčina 
vzniku požáru je v šetření. 

HZS Jihočeského kraje 
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Noční požár automobilu

Masivní únik plynu 

Seník v plamenech

Dramatický zásah výškovou technikou Srážka 
elektrokoloběžky 

s automobilem

Paraglidistka uvízla v koruně stromu



Vrhač řeckého ohně ve fantazii kreslíře. Nakládka pum s napalmem Dole jsou Drážďany...

Vrtulník před stěnou hořícího napalmu

V roce 1945 byla zápalnými pumami bombardována i Praha

Vojenský plamenomet v akci

Symbolem vietnamské války byla napalmem 
popálená devítiletá dívka Kim Phuc...
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Plameny starověku
Zbraň, o které i nyní vedou vědci 

učené spory, byla zápalná směs 
pojmenovaná jako řecký oheň. 
Používali ji především Byzantinci, 
ale její historie sahá až do 4. století 
před naším letopočtem, kdy měla 
existovat zápalná směs tvořená ze-
jména sírou, smůlou a pilina-
mi. Výsledkem byl prý 
neuhasitelný oheň. 
P r o k a z a t e l n o u 
zmínku o smě -
si pojmenované 
jako řecký oheň 
však nacházíme 
až v 9. století v 
byzantské kronice. 
Ta dokonce uvádí i 
duchovního otce vyná-
lezu řeckého ohně, kterým 
měl být jistý Kallinikos. Poprvé 
měl řecký oheň vzplanout v roce 
673 našeho letopočtu. Byzantinci 
používali řecký oheň s oblibou 
v námořních bitvách, ale svoje 
uplatnění našel například i při 
obléhání či naopak obraně měst. 
Postupem času si osvojili umění 
výroby řeckého ohně i Arabové 
a Turci. Umíráček zazvonil této 
nebezpečné zbrani s nástupem 
střelných zbraní v závěru 15. stole-
tí. Recept na výrobu zápalné směsi 
upadl v zapomnění. Předpokládá 
se, že k její výrobě byla používána 
ropa, dehet, síra a další látky. 

V Hasičských novinách hovoříme vět-
šinou o ohni jako o živlu, se kterým je 
třeba bojovat. Nebyl by to však člověk, 
aby svého tvůrčího génia využil nejen 
k vynalezení lepších hasiv, výkonněj-
ších stříkaček či citlivějších senzorů 
hlásičů požáru. Oheň jako zbraň pro-
stupuje lidskou civilizací od dávných 
časů. Vydáme se po těchto stopách. 
Odkud startujeme a kam dojdeme? 
Od řeckého ohně k napalmu. 
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Napalm ve službách 
války

Přešla staletí a na ničivou sílu 
zapomenutého řeckého ohně nava-
zuje napalm. Jedná se o zápalnou 
směs vyráběnou zahušťováním 
běžného benzinového paliva. Větší 
hustota zajišťuje vyšší přilnavost 

zápalné látky k různým povr-
chům a snižuje zároveň 

rychlost hoření. Název 
napalm je de facto 

zkratkou anglické-
ho Napthenic Pet-
rol Acid Palmita-
te, což v překladu 
není nic jiného 
než benzin zahuš-

těný kyselinou pal-
mitovou. Napalm byl 

vyvinutý v roce 1943. 
Původně nebylo posláním 

napalmu ničit živé cíle či bojovou 
techniku protivníka. Měla to být 
civilní substance pro bezpečné a 
šetrné vypalování trávy. Válečná 
léta však našla pro napalm rychlé 
využití jako náplně pro zápalné 
pumy. Při spojeneckém náletu na 
sklonku války, jehož cílem byly 
saské Drážďany, byla polovina svr-
žených pum naplněná napalmem.  
Zápalné pumy svrhlo omylem na 
Prahu americké letectvo v roce 
1945. Pumy se zápalným účinkem 
používalo i nacistické Německo, 
a to s náplněmi dvou typů.  První 
byly na bázi hořčíku a hliníku, 
druhý typ byl naplněn hořlavou 

směsí benzinu a rostlinných olejů. 
Nebyl to opravdový „napalm“, ten 
používaly spojenecké bombardéry. 
Nicméně účinek byl podobný jako 
u napalmu. 

    
Netopýří záškodníci 

S napalmem byl spojený i jeden 
kuriózní druhoválečný projekt 
Armády Spojených států. Byť 
dnes působí úsměvně, byl my-
šlen zcela vážně. Jednalo se o 
vysazení velkého počtu netopýrů 
na území Japonska. Každý neto-

pýr – záškodník by měl na zádech 
miniaturní batůžek s napalmem 
a časovačem. Předpokládalo se, 
že letka amerických netopýrů si 
v Japonsku  začne hledat nový 
domov a zahnízdí se. Časovače 
napalmových náloží se pak měly 
postarat o moře  požárů v půdních 
prostorách apod. Při zkouškách se 
ovšem netopýři ukázali jako málo 
odpovědní vojáci (nelze se jim 
ani divit, když uvážíme, že měli 
vyrazit na sebevražednou misi) 
a zapálili americkou základnu. 
Projekt nakonec nebyl realizován.

 Od napalmu k MK-77
Masivního nasazení se napalm 

dočkal i v dalších desetiletích po 
skončení druhé světové války. 
Použila jej francouzská armáda 
v Indočíně stejně jako americ-
ká ve Vietnamu. Zejména válka 
ve Vietnamu zajistila napalmu 
celosvětovou publicitu. V roce 
1969 například použilo americké 
letectvo 68 tun napalmu v rámci 
útoku bombardovacích letounů na 
základnu Vietkongu..  V roce 1972 
obletěl svět slavný ikonický snímek 
fotografa Nicka Uta. Zachycuje 
devítiletou vietnamskou dívku 
Kim Phuc popálenou napalmem. 

Dívka utrpěla popáleniny třetího 
stupně na třiceti procentech těla. 
Snímek se stal jedním ze symbolů 
války ve Vietnamu i mementem 
utrpení, které napalm způsobuje 
civilnímu obyvatelstvu,  jež se 
přímo neúčastní válečných operací.    
Bombardování napalmem použila 
také sovětská armáda ve válce v 
Afghánistánu v 80. letech minulého 
století. Tato levná a účinná zbraň 
se zároveň objevila i v desítkách 
dalších lokálních konf liktů po 
celém světě. Americká armáda 
oficiálně oznámila, že v roce 2001 
zničila svoje poslední zásoby na-
palmu. Pumy s napalmem ovšem 
nahradila náplň MK-77, která má 

stejný účinek jako dřívější armádní 
napalm. Tyto pumy údajně americ-
ké letectvo použilo při válečných 
operacích v Iráku. 

Napalmový déšť
Standardní armádní napalm se 

vyrábí z čistého napalmu, což je 
zrosolovatělý gel hořící klidným 
plamenem za současné produkce 
černého hustého dýmu.  K čistému 
napalmu se přidávají fosfor, asfalt, 
hliníkový prášek a chloristan 
draselný. Výsledkem je směs  s 
teplotou hoření okolo 1900 stupňů 
Celsia, která se samovolně vzněcu-
je při kontaktu s kyslíkem. Pokud 

si pamatuje z válečných dokumentů 
záběry letadel, ze kterých doslova 
dopadá na zem ohnivá stěna, pak 
se jedná o tzv. napalmový déšť. 
Armádní napalm je zde smíchaný 
s peroxidem vodíku. Směs je šířena 
z letadel formou „postřiku“ v malé 
výšce nad terénem. Dříve než te-
kutina dopadne na zem, rozloží se 
peroxidová složka a uvolní teplo a 
kyslík. Armádní napalm se ještě ve 
vzduchu vznítí a ohnivá vlna udeří 
na krajinu.  

Připravil Mirek Brát
foto via flickr, pinterest, 

wiki, youtube a JUDr. Jaroslav 
Lašťovka, CC BY-SA 3. via 

Wikimedia Commons



Aby byla pára, dá to spoustu práce...
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Defibrilátory pro další dobrovolné hasičské 
sbory

Dalším 11 dobrovolným hasičským sborům v Trenčínském samo-
správném kraji (TSK) může při záchraně života pomoci defibrilátor. 
Devět z nich zafinancoval TSK, další dva byly sponzorskými dary. 
Představitelé DHZ si přístroje převzali v Trenčianských Teplicích. 
Trenčínský kraj už čtvrtý rok vyčleňuje finanční prostředky na pořízení 
automatických defibrilátorů pro dobrovolné hasičské sbory. Celková 
částka, kterou kraj do moderních přístrojů investoval, se už blíží částce 
100 000 EUR. Při záchraně lidského života netřeba se dívat na peníze, 
nemůžeme počítat, kolik stojí jeho záchrana, proto jsme rádi, že jsme 
mohli předat další přístroje, "řekl předseda TSK Jaroslav Baška. V Tren-
čínském kraji patři defibrilátor i do výbavy dobrovolných hasičů v obci 
Soblahov. V roce 2018 díky tomuto přístroji zachránili soblahovští hasiči 
život muži, kterého postihla srdeční zástava.  

foto: TSK

Hasičská historie 
V dnešním zastavení naší pravidelné rubriky věnované starší historii 
sborů dobrovolných hasičů v různých částech naší republiky se podíváme 
do statutárního města Opavy, konkrétně pak do jeho městské části s pů-
vabným názvem Vlaštovičky. Zdejší sbor dobrovolných hasičů je zajímavý 
tím, že vznikl spojením dvou dobrovolných sborů obcí Vlaštovičky a 
Jarkovice.   Prvopočátky založení sboru dobrovolných - tehdy německých 
hasičů Vlaštovičky - se datuje do roku  1899. Založení sboru v Jarkovicích, 
rovněž německého, je uváděno o devět let dříve: v listopadu 1890. Český 
hasičský sbor v Jarkovicích vzniká v roce 1919.  Do spolku se přihlásilo  
25 činných a 4 přispívající členové. V roce 1924 půjčila obec Jarkovice 
hasičům 30.000,-Kčs na stavbu skladiště. Obec rovněž převzala záruky 
ve výši 20.000,-Kčs za půjčku hasičů na zakoupení motorové stříkačky. 
Podle obecní kroniky motorová stříkačka byla pořízena za 28.000,-Kčs. 
První motorová stříkačka se zde světila v roce 1932. V roce 1938 oznamují 
jarkovičtí hasiči zemskému úřadu v Brně, že se usnesli na změně stanov  
z důvodu změn sborových stanov Svazu Československého hasičstva 
a Zemské hasičské jednoty slezské. Současně bylo požádáno o změnu 
názvu na Hasičský sbor v Jarkovicích. Z pramenů Okresního archivu 
v Opavě vyplývá, že český hasičský sbor ve Vlaštovičkách vzniká v roce 
1921. Součásti sboru byla i samaritánská stráž. V roce 1931 je zmínka 
o zakoupení motorové stříkačky společně s Jarkovicemi. V roce 1932 
sehráli hasiči dvě divadelní představení společně s hasiči v Jarkovicích. 
Po druhé světové válce obnovily činnost oba hasičské sbory: Jarkovice i 
Vlaštovičky. Samostatně působily až do roku 1952, který je považován 
za  datum sloučení obou sborů. Místní tradice hasičského dobrovolnictví 
je nyní v péči SDH Vlaštovičky v městské části statutárního města Opavy. 

zdroj foto: hasiči z Vlaštoviček v roce 1937,
via web statutárního města Opavy  

HASIČSKÁ HISTORIE

Institut forenzních věd a bezpečnostně právních studií Praha se spe-
cializuje zejména na poskytování vzdělávání v oblasti bezpečnostní, 
právní a manažerské a je institutem profesního vzdělávání první volby 
pro složky Integrovaného záchranného systému a Ministerstvo vnitra. 
Nejvíce studovanými a nejzajímavějšími programy pro členy hasič-
ských sborů jsou MBA Krizový management a MBA Bezpečnostní 
management. V současné době se zde studium uskutečňuje online 
prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému byla elimi-
nována povinnost docházet na výuku. Tím se otevírá možnost studia i 
osobám časově vytíženějším. Institut nyní nabízí  všem členům sborů 
dobrovolných hasičů 15% slevu na veškeré studium. Škola je otevřena 
i civilním uchazečům, kteří mají zájem studovat profesní programy 
s bezpečnostně právní problematikou.

bližší info na ifbs.cz

 INFO PRO HASIČE

Sbor dobrovolných hasičů v Hu-
tích pod Třemšínem byl založen 
1. prosince 1901 v hostinci pana 
Matěje Šarši. Činnost sboru byla 
od doby založení vždy pestrá. 
Během 2. světové války sbor po-
kračoval ve  své činnosti, přestože 
byl nucený plnit různé rozkazy 
od okupantů, bylo např. naříze-
no přepsat názvy na zbrojnici a 
stříkačkách, a také bylo nutné 
předem žádat o povolení na val-
nou hromadu. V roce 1951 byla 
tehdejší Okresní inspekcí požární 
ochrany sboru přidělena motorová 
stříkačka, čímž došlo ke zlepšení 
činnosti u požárů. V roce 1971 byla 
opravena budova chudobince, kde 
byla zřízena hasičská zbrojnice a 
klubovna pro mládež.

„Slavná hutecká éra“
První kolektiv mládeže vznikl 

v roce 1972, o deset roků později 
začala „slavná hutecká éra“, kdy 
byla soutěžní družstva mužů, a 
později žen, úspěšná v nejrůzněj-
ších soutěžích, včetně okresních. 
Jak je uvedeno v publikaci vydané 
u příležitosti 120 let založení sbo-
ru, na okresní soutěži v Příbrami 
na stadionu Baník muži vyhráli 
vše, co se dalo, a druhé družstvo 
bylo celkově deváté. Jistou moti-
vací soutěžících bylo, že tehdejší 
okresní národní výbor věnoval věc-
né ceny jako motorovou stříkačka 

Oslavili 120 let s novým praporem

Vesele a s muzikou. 

PS12, cvičné stejnokroje, hadice 
apod. Hasiči z Hutí pod Třemšínem 
tehdy zvítězili, získali uvedené 
ceny a dva poháry za požární 
útok, takže se doma slavilo tři 
dny. V roce 1987 už sbor repre-
zentují dvě družstva mužů a jedno 
družstvo žen. V roce 1985 hasiči 
významně brigádnicky pomohli 
při stavbě sálu a přísálí hostince 
Na Dolině, bylo jim poté uděleno 
čestné uznání Okresního sdružení 
hasičů v Příbrami a udělena medai-
le Za příkladnou práci. V roce 1985 
začala stavba sálu a přísálí hostince 
„Na Dolině“, kde členové sboru 
odpracovali nejvíce brigádnických 
hodin. V tomto roce bylo uděleno 
sboru čestné uznání OV SPO a 
udělena Medaile za příkladnou 
práci. O jedenáct let později pře-
vzal sbor za své aktivity medaili 

Za mimořádné zásluhy. Zlatá éra 
soutěžních družstev končí rokem 
1999. Přibližně od roku 2003 sbor 
reprezentuje pouze družstvo mužů 
nad 35 let, kteří však dosahují stále 
velice dobrých výsledků.

Sbor a jednotka 
Zdejší členská základna si váží 

skutečnosti, že v roce 2001 u pří-
ležitosti oslav 100 let založení 
SDH, byl sbor oceněn Čestným 
praporem SH ČMS. Výjezdová 
jednotka každoročně absolvuje 
odborná školení, výcvik včetně 
prověřovacích cvičení. Část jed-
notky je od léta 2009 zařazena 
v kategorii civilní ochrany oby-
vatelstva v rámci IZS. Výraznou 
pomoc během třídenního zásahu 
např. poskytli po povodních před 

devíti roky v Hutích pod Třemší-
nem a Rožmitále pod Třemšínem. 
Tehdy čerpali vodu ze sklepů, 
stavěli norné stěny a pomohli při 
odstraňování následků povodně. 
Dostalo se jim uznání nejen města 
Rožmitál pod Třemšínem, ale také 
od ÚO HZS v Příbrami.

Nový prapor
Při letošních oslavách 120 

let sboru nechyběl průvod obcí 
se  zbrusu novým praporem, řadou 
hostů a obyvatel. Převzali stuhu 
k praporu, řada členů sboru byla 
oceněna za dlouholetou činnost. 
K jejich dobré činnosti bezesporu 
přispívá skutečnost, že od loňska 
využívají zrekonstruovanou hasič-
skou zbrojnici. Po roční přestávce 
způsobené pandemií Covid-19 
opětovně pro členy uspořádali letní 
posezení s pečením selátka. Pevně 
věří, že opět naváží na pořádání 
úspěšných akcí, např. hasičský 
ples, Mikulášské nadílky pro děti, 
oslavy životních jubileí nebo dár-
covství krve, brigády v obci, těší 
se na pravidelná setkávání na schů-
zích. Jak hasiči shodně dodávají, 
významnou podporu a spolehlivé 
partnery a pomocníky mají nejen 
ve sborech v rámci okrsku, ale 
také  Městském úřadu Rožmitál 
pod Třemšínem.

Věra Nutilová, foto z oslavy 
Hutě pod Třemšínem

V Semilech proběhl u příleži-
tosti 150 let založení SDH Semily 
I již IX. ročník Srazu hasičských 
parních stříkaček. V areálu Os-
trova akci navštívil mj. Martin 
Půta, hejtman Libereckého kraje,
Jiří Kovalský ředitel ÚO HZS 
Semily, starostka OSH v Semilech 
Kateřina Slavíková, starostka měs-
ta Lena Mlejnková, další hosté a 
zejména početná široká veřejnost. 
„Událost se koná v Semilech potřetí 
v rámci České republiky, první 
setkání se uskutečnilo v roce 2008 
a další o pět roků později, uvedl 
starosta sboru Marek Vrtilka. Při-
pomněl současně, že tento sbor byl 
založen před 150 lety coby součást 
sokolské jednoty. Pozval přítomné 
na výstavu ve zdejším muzeu a 
Pojizerské galerii, která seznamuje 
s vývojem a prací hasičů, nechybějí 
dobové fotografie, výstroj a vý-
zbroj. Pořádající hasičský sbor má 
ve svém vlastnictví rovněž parní 
stříkačku, kterou se prezentuje 
na mnoha akcích. Akce byla pře-
hlídkou parních stříkaček z růz-
ných koutů republiky, návštěvníky 
doslova nadchla. Představily se 
zde stříkačky, které byly vyrobené 
v rozmezí let 1881 – 1912. Setkání 
parních stříkaček provázel bohatý 
kulturní program, vystoupení 
několika kapel, divadelní před-

Hasiči Semily I slaví 150 let

stavení s pohádkovým příběhem 
o těstu, chlebu, pečení i zadělávání. 
Nechyběl průjezd historických 
stříkaček městem a s jejich pomocí 
dálková doprava vody. Večer letní 
kino patřilo známému úsměvnému 
filmu Hoří, má panenko. Mezi 
velkým počtem hasičů, kteří si 
nenechali událost ujít, byl také
František Tomíček, který je hasi-
čem plných 70 let. Martin Půta, 
hejtman Libereckého kraje, si se 
zájmem prohlédl nejen historické 
unikáty, ale také hasičské prapory, 
a všem hasičům poděkoval za jejich 
významnou a všestrannou činnost.

Věra Nutilová
foto:  historická parnička 

Semily I ze zdroje pozary.cz

Setkání Zasloužilých hasičů 
okresu Frýdek-Místek

Po dvouleté pauze se dne 17. srp-
na 2021 uskutečnilo setkání zaslou-
žilých hasičů s manželkami včetně 
nových adeptů okresu Frýdek-Mís-
tek. Sraz byl v hasičské zbrojnici 
v Gutech, kde všechny přivítal 
vedoucí aktivu Jaromír Adamus, 
seznámil je s programem celodenní 
akce. Tichou vzpomínkou pak byla 
uctěna památka pěti zasloužilých 
hasičů, kteří nás opustili v průběhu 
minulých dvou let. Poté se účast-
níci odebrali k vozidlům, aby 
se přemístili k venkovní prohlíd-
ce znovuobnoveného dřevěného 
kostela v Gutech, který byl před 
čtyřmi roky žháři zcela zničen. 
Jaká byla situace v tu osudnou noc 
na místě, co komplikovalo zásah, 
nám přiblížil velitel gutských ha-
sičů Josef Saran. Následovně jsme 

se přemístili zpět do Gutské bašty, 
kde byl společný oběd.  Po obědě 
nás čekal výjezd na Javorový vrch 
u Třince, kde nás po deštivém ránu 
a částečně i dopoledním mrholení 
přivítalo krásné slunečné počasí. 
Byl nádherný výhled do značné 
dálky. Zde si každý, podle své 
chuti, dal něco na občerstvení. 
Po horské relaxaci jsme se přemís-
tili zpět do Gutské bašty. Zde nám 
místní hasiči připravili specialitku, 
vepřenky na grilu, Probíhala be-
seda mezi účastníky, dlouho jsme 
se neviděli, zavítal mezi nás i 
starosta OSH Dalibor Velčovský. 
Svoz účastníků včetně výjezdu 
na Javorový vrch byl zajištěn do-
pravními vozidly šesti JPO, kterým 
děkujeme. 

Jaromír Adamus   

Hasiči trénovali
násilné vstupy
V Budislavi na Pardubicku 

proběhl speciální výcvik Halligan 
Tools I., který pořádala Asociace 
velitelů JSDH ve spolupráci s 
Rescue Profi Academy. Výcviku 
se účastnilo 40 členů z celé České 
republiky jak z řad JSDH tak i 
HZS. Jednalo se o prvotní část 
ze série výcviků zaměřených na 
používání nástrojů Halligan Tools 
u jednotek požární ochrany při 
řešení například mimořádných 
událostí a to zejména u požárů. 
Komplexnost výcviku zahrnovala 
násilné vstupy, průzkum apod. 

XXVII. ročník memoriálu Františka 
Kohouta a VI. mistrovství ČR 

dobrovolných jednotek ve vyprošťování
V sobotu, 25. 9. 2021, měli ná-

vštěvníci akce zvané Den hrdinů, 
která se konala na pražském vý-
stavišti v Holešovicích, možnost 
sledovat 2 významné soutěže 
ve vyprošťování osob z havaro-
vaných vozidel. V rámci Memo-
riálu JUDr. Františka Kohouta se 
utkalo 17 týmů profesionálních 
hasičů z celé České republiky a 
souběžně s nimi změřilo své síly 

v téže disciplíně celkem 13 týmů 
dobrovolných hasičů v rámci VI. 
mistrovství ČR jednotek SDH 
obcí. Úkolem týmů bylo rychlé a 
efektivní vyproštění zraněných 
osob z havarovaného vozidla za 
použití požární techniky a věcných 
prostředků požární ochrany a 
nářadí používaného v jednotkách 
požární ochrany. To vše za použití 
taktických a odborných postupů 
dle současného poznání a pravidel. 
Nejlepší týmy profesionálních ha-
sičů:1. HZS Karlovarského kraje, 
2. HZS Jihomoravského kraje, 3. 
HZS hl. m. Prahy ze směny A. Nej-
lepší týmy dobrovolných hasičů: 
1. JSDH Velešín, Jihočeský kraj, 
2. JSDH Frýdlant, Liberecký kraj, 
JSDH Zbiroh, Plzeňský kraj. 

foto Jan Kostík 

Instruktážně metodické zaměstnání
dobrovolných jednotek s námětem požáru lesa

Osm jednotek dobrovolných 
hasičů se zúčastnilo instruktážně 
metodického zaměstnání (IMZ) v 
písníku Marokánka u Hradce Krá-
lové. Hlavním námětem zaměst-
nání byl požár lesa s nasazením 
většího počtu jednotek, koordinace 
sil a prostředků na místě, zřízení 
bojových úseků a čerpacího sta-
noviště na písníku jako zdroji pro 
odběr vody k hašení, kyvadlová 
doprava vody a také ošetření a 
transport zraněných. Cvičení se 
účastnily jednotky sborů dobro-
volných hasičů města Hradce Krá-
lové - Březhrad, Malšova Lhota, 
Malšovice, Plácky, Plačice, Třebeš,  
Svinary a Třebechovice pod Ore-
bem. IMZ velmi dobře tematicky 
připravil a vedl Martin Jareš (JSDH 

Malšova Lhota), řízení zásahu 
se ujal výborně Lukáš Komárek, 
velitel družstva JSDH Svinary. 

zdroj informací a fotografie: 
HZS KHK, JSDH Třebechovice 

pod Orebem
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Hasiči na síti XLII.

V dnešním čísle Hasičských novin se ve čtyřicátém druhém díle 
naší pravidelné rubriky za hasičskou webovou prezentací vypravíme 
do obce Libina v okrese Šumperk v Olomouckém kraji. Sbor dobrovol-
ných hasičů v Moravské Libině byl založen roku 1875. První zbrojnice 
byla postavena z lámaného kamene. Členové sboru pěstovali rozsáhlé 
společenské aktivity a každá hasičská slavnost byla vždy slavností lido-
vou. Podobně jako celá obec, i zdejší dobrovolné hasičství má hluboké 
kořeny. Po druhé světové válce zde postupně nahrazovali Němce Češi 
přistěhovalí z vnitrozemí. Do Libiny přišli hlavně z Prostějovska, někteří 
také z Podkarpatské Ukrajiny a z obcí mezi Litovlí a Konicí. Hned v roce 
1945 si noví obyvatelé uvědomili potřebu co nejrychleji zabezpečit bu-
dovy proti požárům a založili sbor dobrovolných hasičů. Nový sbor byl 
velice aktivní a hojně se zapojoval do nejrůznějších společenských akcí. 
SDH  a JSDH Libina jsou aktivní stále, což dokládá i jejich hasičský web 
umístěný na zabezpečené doméně prvního řádu. Je přehledně vystavěn 
pro podání všech potřebných informací o sboru i jednotce. Přímo z webu 
se dostanete jediným kliknutím i na profily na sociálních síti facebook a 
fotografickém instagramu.  Web mí i vlastní vyhledávač a sekci informací 
nejen pro hasiče. Na aktualizaci je sice trochu znát, že se o novinky dělí 
především s facebookem, ale přesto je to stále pěkná a zdařilá webová 
prezentace. Zdravíme do Libiny!

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 říjnu  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 října roku 2016, kdy profesionální hasiči z 
Moravskoslezského kraje pomáhali na stanicích v Bílovci a Novém 
Jičíně svým dobrovolným kolegům se specializovaným výcvikem V 
Bílovci se dobrovolní hasiči teoreticky seznámili se základními aspekty 
dopravních nehod a taktice při podobném zásahu. Prakticky si pak mohli 
pod dohledem příslušníků ze stanice Bílovec vyzkoušet obsluhu hyd-
raulického vyprošťovacího zařízení. V Novém Jičíně byl zase připraven 
výcvik na tekoucí vodě, při kterém si vyzkoušeli záchranu osoby z jezu 
za použití technických prostředků ve vybavení jednotky, tedy základních 
tzv. suchých oděvů, plovacích vest i nafukovacích saní. 

(zdroj foto HZS MSK)

Úvodní strana webu

Stránky SDH a JSDH Libina
https://www.sdhlibina.cz

VE ZKRATCE

V areálu Hranické propasti proběhl společný výcvik speleopotápěčů 
České speleologické společnosti a příslušníků HZS hl. m. Prahy z Modřan. 
Výcvik byl zaměřen na získání nových dovedností při provádění záchrany 
potápěče ze zatopených prostor propasti. V rámci tohoto výcviku byl pro-
veden nácvik postupů 
speleopotápěčů a ha-
sičů, kteří se dozvě-
děli nové poznatky 
ohledně plánování a 
postupů při hloubko-
vém průzkumu zato-
pených prostor. 

foto HZS 
hl. m. Prahy

Výročí 130 let SDH Kyjovice, díl. I. 

Od mocnářství k první 
republice

Podstata založení sboru dob-
rovolných hasičů se dala vyjádřit 
slovy  „Pomoc všem, vždy, všude, 
nezištně a dobrovolně“. Při usta-
vující schůzi se jeho členy stalo 
41 občanů. Prvním starostou byl 
zvolen Jan Bena a náčelníkem 
František Vaněk. Začátek byl (jako 
obvykle) těžký. Bylo třeba zajistit 
nářadí a výstroj k hašení. Obecní 
zastupitelstvo sice přislíbilo podpo-
ru, ta však byla velmi malá. Pomoc 
proto musela přijít od samotných 
občanů a členů sboru. V roce 1893 
byla zakoupena za 250 zlatých 
ruční stříkačka, která byla usklad-
něna v zámeckém dvoře a v roce 
1895 slavnostně převezena do nové 
zbrojnice postavené u dnešní kaple. 
Stříkačka, na jejímž splácení se 
podíleli členové ročním příspěv-
kem 3 zlatých a 60 krejcarů, byla 

používána nejen v Kyjovicích, ale 
mnohokrát také v okolních obcích 
(například v Pusté Polomi a Horní 
Lhotě, kde byl zdolán jeden z 
největších požárů). V roce 1914 za-
číná pro všechen lid těžké období: 
1. světová válka.  V jejím průběhu 
padlo na bojištích i 6 členů sboru. 
Na jejich místa nastoupili noví 
členové, kteří přislíbili věnovat své 
síly nově zrozené vlasti a udělat 
vše pro to, aby byl sbor vybaven 
modernější technikou a zabýval 
se také prevencí. Zásluhou členů 
hasičského sboru byla vybudována 
vodní nádrž, na které každý odpra-
coval v průměru 2 dny. 

Od nástupu nacismu 
k osvobození

V roce 1935 bylo za 4 000 Kč za-
koupeno od velkostatkáře Štolberka
osobní auto Praga, které bylo 
předěláno na hasičský vůz. O rok 

později byla za 15 000 Kč zakou-
pena i motorová stříkačka PS 3. 
Takovéto vybavení zařadilo sbor 
mezi nejlépe vybavené sbory 
v okrese Bílovec. Kritická doba 
nastala opět v roce 1938. Vel-
kou ránou pro hasiče bylo úmrtí 
Rudolfa Gudricha, zakladatele 
slezského hasičstva. Katastrofou 
pro občany bylo obsazení pohraničí 
německými okupanty a násled-
ná persekuce českého obyvatel-
stva. Nastalo zatýkání a mučení 
v koncentračních táborech. České 
hasičské sbory byly rušeny nebo 
přecházely pod německé velení. 
Německo vyvolalo 2. světovou 
válku, ve které položili své životy 
i mnozí hasiči. Po jejím ukončení 
v roce 1945 byla obec v žalostném 
stavu. Zničené byly nejen mnohé 
domy, ale také hasičská výzbroj. 

Léta poválečná
Bezprostředně po osvoboze-

ní obce Rudou armádou se se-
šla v  hostinci u pana Štaffina 
sedmičlenná skupina nadšenců, 
která projednala znovuobnovení  
činnosti dobrovolných hasičů. 
Zanedlouho byl u pana Vašice 
zvolen první poválečný výbor 
hasičského sboru, do kterého se 
přihlásilo 77 členů.  Předsedou 
byl zvolen Ar nošt Mikošek ,
jednatelem Bedřich Mikošek a 

velitelem Bohuš Pecháček. No-
vému výboru a všem členům 
nastaly starosti  s opravou mo-
torové stříkačky, která byla na 
konci války téměř zničena. Tu 
se podařilo Bohuši Pecháčkovi 
zprovoznit a opravit za necelých 
6 měsíců. Ostatní členové se po-
starali o obnovu hasičské zbroj-
nice, výzbroje a výstroje. V roce 
1949 začali hasiči uvažovat o nové 
hasičské zbrojnici. Zásluhou pana 
Bohuše Pecháčka i tehdejšího 
výboru sboru se podařilo myš-
lenku realizovat. Velkým dílem 
k tomu přispěli i občané, kteří na 
stavbě odpracovali stovky hodin. 
K slavnostnímu otevření došlo 
v roce 1952. V témže roce byla 
také zakoupena motorová stříkačka 
PPS-12. (dokončení v příštím čísle 
Hasičských novin) 

připravil J. Dumbrovský, 
foto archiv autora  

Obec Kyjovice se nachází v okrese Opava v Mo-
ravskoslezském kraji. Má cca 200 domů a žije zde 
přes 800 (820) obyvatel. První písemná zmínka 
o obci pochází z roku 1430. Dobrovolný hasičský 
sbor zde vznikl na popud rolníka Jana Beny v roce 
1891, v době, kdy bylo v obci 94 budov, vesměs 
pokrytých doškami. Spoluzakladateli byli starosta 
obce František Vaněk, učitel Teodor Krayzel a hos-
tinský Karel Beneš.

Setkání Zasloužilých hasičů
okresu Přerov v Radíkově 

Po dvouleté pauze pozval ve-
doucí aktivu ZH Antonín Tomeček 
Zasloužilé hasiče z okresu Přerov 
na tradiční podzimní setkání. 
Konalo se ve Sboru dobrovolných 
hasičů Radíkov, který je známý 
svými výbornými výsledky v po-
žárním útoku nejen v rámci Extra-
ligy ČR. Pozvání přijali čestní no-
sitelé Řádu sv. Floriána a manželky 
některých již dříve zemřelých 
ZH. Celé setkání bylo zahájeno 
u malebného zámečku Kunzov, 
který nyní prochází rozsáhlou re-
konstrukcí, poté bude areál veřejně 
přístupný. Zámeček byl původně 

letním sídlem továrníka Antonína 
Kunze, zakladatele světoznámé to-
várny na čerpadla, dnes známe jako 
SIGMA pumpy Hranice. Po  spo-
lečném fotografování jsme přejeli 
do areálu Golfového klubu Radíkov 
a celé setkání jsme zakončili vzá-
jemnou besedou v místní hasičské 
zbrojnici. Hosté si prohlédli vy-
bavení i krásné poháry a ocenění 
získaná na hasičských soutěžích 
v celé republice.  Milého posezení 
se mimo místních funkcionářů a 
zástupců obce zúčastnil i starosta 
OSH Přerov ing. Radek Hlavinka
a ředitel ÚO HZS OLK ing. plk. 

Miroslav Čoček. Starosta místních 
hasičů bratr Libor Hynčica stručně 
představil přítomným alespoň po-
sledních 5 let činnosti sboru, neboť 
celková činnost je tak rozsáhlá, 
že by na to odpoledne nestačilo. 
Poděkování všech zúčastněných 
patří organizátorům a také míst-
ním děvčatům za velmi chutné 
občerstvení pro všechny přítomné.  
Povídání střídal zpěv s harmonikou 
ZH Karla Lukáše z Radslavic. 
Hasiči–veteráni odcházeli příjem-
ně naladění a mohou se těšit na pří-
ští podzimní setkání v roce 2022. 

Mistrovství ČR ve výstupu na cvičnou věž se konalo v Širokém Dole.
Jan Vyvial znovu zvítězil, Kamila Bartošková je dvojnásobnou mistryní 

Poslední ze tří závodů v požár-
ním sportu, v rámci Mistrovství 
České republiky, se uskutečnil 
v Širokém Dole v Pardubickém 
kraji. Sportovci se sešli v areálu 
společnosti Flídr Group, aby po-
měřili své síly v disciplíně výstup 
na cvičnou věž. Závodilo se celkem 
v osmi kategoriích, na start se po-
stavilo celkem 84 závodníků a zá-
vodnic. Celou soutěž odstartovaly 
mladší dorostenky, mezi kterými 
byla nejlepší Eliška Zaoralová 
z SDH Bludov s časem 8,58s. Ná-
sledovaly střední dorostenky, kde 
závod vyhrála Vendula Jílková 
rovněž z SDH Bludov, která vy-
stoupala na věž v čase 8,07s. Mezi 
staršími dorostenkami byla nejlepší
Karolína Lefnerová z SDH Os-
trava-Nová Ves s časem 7,99s, 
která zvítězila i v loňském roce 
v Ostravě (pozn. v roce 2020 
startovala v kategorii středních 

dorostenek). Stupně vítězů doplnili 
i zástupci z kategorie mladších do-
rostenců mezi kterými byl nejlepší
Martin Šulc z SDH Seč (7,89s), 
v kategorii středních nejrychleji 
na věž vystoupal Adam Šíp z SDH 
Duchcov v čase 7,59s a v kate-
gorii starších dorostenců vítězné 
trio doplnil Petr Loukota z SDH 
Lhenice s časem 11,67s.  Kategorii 
žen ovládla Kamila Bartošková 
z SDH Horní Cerekev, která se 
po sobotním závodě v Ostravě, kde 
zvítězila v běhu na 100 m s pře-
kážkami, dokázala s časem 7,68s 
dostat i v této disciplíně na příčku 
nejvyšší. Pro letošní rok je tak 
dvojnásobnou mistryní republiky 
v požárním sportu. Druhé a třetí 
místo obsadily její reprezentační 
kolegyně Karolína Vyvialová 
z SDH Karviná-Hranice (7,90s) a 
Klára Hulínská z SDH Kvasejovice 
(7,98s). Mezi muži byla konkuren-

ce vysoká, svou skvělou formu 
však potvrdil Jan Vyvial z SDH 
Kozlovice, který před samotným 
závodem byl k sobě velmi kritic-
ký. „Jsem velmi rád, že zde mohu 
závodit, ale svůj loňský čas 14,02s 
bych rád zlepšil. Vzhledem k tomu, 
že se chystám na Mistrovství světa 
do Kazachstánu, musím se pokusit 
o čas pod 14,00s“, dodal závodník. 
Navzdory tomu, že jeho výsledný 

čas byl v druhém pokuse 14,04s, 
bez problémů to stačilo na první 
místo. Na druhém místě se umístil 
Lukáš Hons z HZS kraje Vysočina 
s časem 14,84s, třetí místo obsadil 
Lukášův kolega, také z HZS kraje 
Vysočina, Marek Peštál s časem 
14,92s. 

Tisková zpráva: 
Mgr. Irena Špačková,

tisková mluvčí SH ČMS.

Taktické cvičení 
v terezínských kasárnách

Taktické cvičení IZS vyhle-
dávání osob ze zřícené budovy 
proběhlo v září bývalých kasárnách 
v Terezíně. Sutiny budovy měly 
zavalit pět dělníků. Hasiči je měli 
za úkol najít, za použití speciální 
techniky vyprostit a předat Zdra-
votnické záchranné službě. Cvičení 
se zúčastnily jednotky z Litoměřic, 
Lovosic, Mostu, Teplic, dobrovolná 
jednotka z Terezína, Zdravotnická 
záchranná služba a Policie ČR. Cí-
lem taktického cvičení bylo ověření 
rozhodovacích schopností velitele 
zásahu, nasazení sil a prostředků 
při vyhledávání a záchraně osob 
ze závalu a ověření spolupráce se 
složkami IZS.

(zdroj HZS ČR)
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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. 
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Hasiči uspěli na MS v požárním 
sportu v Kazachstánu

Čeští reprezentanti opět zabo-
dovali a přivezli si cenné medaile 
z několika disciplín. Dvě zlaté 
medaile, jak v kategorii mužů, 
tak v kategorii žen v disciplíně - 
běh na 100 m s překážkami. Po 
čtyřech letech máme opět vítěz-
nou dvojici mistrů světa. Letos 
se to podařilo Pavlu Krpcovi a 
Karolíně Vivialové. Ve štafetě 4 x 
100 m s překážkami si doběhla pro 
bronz štafeta B mužů. V královské 
disciplíně, kterou je požární útok, 
ženy získaly zlato a v celkovém 
hodnocení se pak umístily na 
krásném třetím místě. Muži vy-
bojovali v této disciplíně bronz a 
v celkovém hodnocení skončili 
na skvělém druhém místě.

Z průběhu mistrovství 
2. září 2021: V průběhu prvního 

dne šampionátu závodníci změřili 
své síly v disciplíně výstup na cvič-
nou věž. Úkolem soutěžícího je co 
nejrychleji odstartovat, doběhnout 
k věži, a za pomoci hákového žeb-
říku vyšplhat do vyšších podlaží. 

Jednotlivé individuální výsledky se 
následně propisují do celkového tý-
mového hodnocení. Reprezentační 
výběr žen skončil v součtu výkonů 
na 4. místě za týmy Ruska, Bělo-
ruska a Kazachstánu. Nejlepšími 
závodnicemi českého týmu byly 
současná dvojnásobná mistryně ČR
Kamila Bartošková (čas 7,63s) 
a její  reprezentační kolegy-
ně Klára Hulínská (čas 7,73s).
Stejně jako ženám se dařilo i 
mužům, a po první disciplí-
ně se dostali na čtvrtou pozici, 
za Kazachy, Rusy a Bělorusy. 
Nejlepšími českými závodníky 
byli Dan Klvaňa (čas 14,02s) a 
Jan Vyvial (čas 14,08s). Celou 
soutěž vyhrála ruská závodnice 
Ekaterina Chendakova s časem 
6,98s a Nikita Ukolov z Běloruska 
s časem 12,89s.

3. září 2021: 
Mistrovství světa v požárním 

sportu pokračovalo na stadionu FK 
Shakhter disciplínou běh na 100 
metrů s překážkami. Po čtyřech 
letech máme opět vítěznou dvojici 
mistrů světa. Po Danu Klvaňovi 
a Šárce Jiroušové, kteří získali 
zlatou medaili v Izmiru v roce 2017, 
se to letos podařilo Pavlu Krpcovi 
a Karolině Vyvialové. Při disci-
plíně běh na 100 m s překážka-
mi závodník překonává bariéru, 
za kterou sbírá dvě hadice, dále 
musí přeběhnout dlouhou kladinu, 
poté napojí dvě hadice dosebe, pak 
na proudnici a také do na dráze 
postaveného rozdělovače. Finálový 
běh Karolina Vyvialová zvládla 
s jistotou a na výsledkové tabuli 

svítila nejrychlejší dráha 16,11s pro 
reprezentantku z České republiky, 
která se tak stala novou světovou 
šampionkou. V celkovém součtu 
družstev obsadily naše závodnice 
třetí místo, před druhými Bělo-
ruskami a Ruskami. Kapitán týmu 
Pavel Krpec je zkušený závodník, 
na mistrovství světa nestartoval 
poprvé, ale titul mistra světa z indi-
viduální disciplíny mu dosud stále 
chyběl. V konečném rozběhu se 
prokázaly jeho dlouholeté zkuše-
nosti a výsledný čas 14,90s potvrdil 
titul absolutního vítěze a Pavel se 
stal novým mistrem světa. V ko-
nečném součtu družstev se muži 
dostali na třetí pozici, druzí skon-
čili Bělorusové a první Rusové.

4. září 2021: 
Česká výprava po disciplí-

ně štafeta 4 x 100 metrů s pře-
kážkami přidává další medaili 
do své sbírky. Štafeta B mužů si 
doběhla pro bronz. První štafeta 
žen ve složení Klára Hulínská, 
Lucie Tůmová, Lenka Šestáková a
Kamila Bar tošková rozběhla 
svoji štafetu velmi dobře, ale 
bohužel nezahasila, a tak byl 
je jí  pok us nepla t ný.  Dr u há 
štafeta – Kateřina Borovičková, 
Marcela Vrtalová, Dana Butulová 
a Karolina Vyvialová předvedla 
velmi pěkný výkon a časem 65,20s 

obsadila čtvrté místo.
V parném odpoledni nastou-

pili v první štafetě muži ve slo-
žení Jiří Škodný, Patrik Kligl,
Martin Lidmila a Jan Vyvial. Jejich 
výsledný čas byl 60,91s. Následu-
jícím týmům se ne vždy podařilo 
uhasit oheň na čtvrtém úseku, a to 
vinou technické závady na hasicích 
přístrojích. Oba své pokusy tak 
opakoval například tým Polska. 
Stejný problém potkal i naši re-
kordně rozběhnutou B štafetu ve 
složení Daniel Klvaňa, Dominik 
Soukup, Vojtěch Klenka a Pavel 
Krpec. Dokázali se ale zkoncent-
rovat na opakovaný pokus, který 
zvládli v čase 59,26s a získali tak 
bronzovou medaili.

5. září 2021:
Požární útok byl vždy v historii 

mistrovství pro české reprezen-
tanty silnou disciplínou. Bylo 
tomu i letos na Mistrovství světa 
v Kazachstánu, kde se zadařilo 
oběma týmům. V této královské 
disciplíně vybojovaly ženy první 
místo a muži místo druhé. V cel-
kovém hodnocení se ženy staly 
druhými vicemistryněmi světa, 
muži vicemistry.

redakční anotace tiskových 
zpráv Mgr. Ireny Špačkové, 

tiskové mluvčí SH ČMS

Letošní Mistrovství světa v požárním sportu se ko-
nalo ve dnech 1. – 5. září v kazašské Karagandě. 
Zúčastnily se ho nejlepší týmy z České republiky, 
Běloruska, Slovenska, Polska, Rakouska, Kazach-
stánu, Uzbekistánu, Mongolska a Ruska. 

Hákový žebřík jako sportovní náčiní. 

Nástup české výpravy. 

Závody v klasických disciplínách CTIF 
V neděli 26. září se na stadionu 

ve Dvoře Králové nad Labem sešlo 
16 družstev, aby poměřily své síly 
v klasických disciplínách CTIF. 
Letos se konal už XII. ročník 
mistrovství ČR v této disciplíně. 
Soutěžilo se ve dvou disciplínách, 
ve štafetě a v požárním útoku. 
Soutěž byla hodnocena podle sou-
těžního řádu mezinárodní hasičské 
soutěže v klasických disciplínách 
CTIF, kde každý člen týmu má 
přesně předepsané úkony, které 
provádí. Vítězství v kategorii 
mužů se vrátilo po roce zpět do 
rukou závodníků z HZS Králove-
hradeckého kraje, v kategorii žen 
naopak zůstalo u závodnic z Pís-
kové Lhoty. Součástí slavnostního 
vyhodnocení mistrovství bylo také 
vyhlášení celkových výsledků 
Ligy CTIF 2021. Liga se skládala 
ze tří závodů, které se postupně 
uskutečnily ve Vlčnově, Praze a 

Velkém Meziříčí. Vítězi se v ka-
tegorii mužů stal tým HZS Králo-
véhradeckého kraje a v kategorii 
žen zvítězilo družstvo SDH Nová 
Paka.  Kromě snahy všech družstev 
o nejlepší umístění, rovněž hrál 
důležitou roli celkový bodový 
součet, který případná družstva, 
které kvalifikační limit ještě spl-

něný neměla, mohl posunout právě 
mezi týmy, které se připravované 
olympiády ve slovinském Celje 
v roce 2022 budou moci zúčastnit.
Mistry republiky v klasických 
disciplínách CTIF se stali: 

Muži A (do 30 let): SDH Frý-
dek, Muži B (nad 30 let): SDH 
Chlumec nad Cidlinou, Ženy A 

(do 30 let): SDH Písková Lho-
ta, Ženy B (nad 30 let): SDH 
Velké Meziříčí, Muži B profi: 
HZS Královéhradeckého kraje
Absolutní vítězky:

SDH Písková Lhota
Absolutní vítěz muži:

 HZS Královéhradeckého kraje. 
(zdroj textu a foto SH ČMS)
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Čeští hasiči (HZS ČR) transportovali 
v době koronavirové pandemie huma-
nitární pomoc i lidu pátého nejmenšího 
státu světa. Navzdory velikosti a zalid-
nění (žije zde cca 32 000 obyvatel), se 
jedná o fungující demokratickou zemi 
s prosperující ekonomikou. Republika, 
o které mluvíme, je také členem OSN. 
Jejím jediným sousedem je Italská repub-
lika. Pokud si netroufnete na její název, 
zkuste vyluštit naši dnešní křížovku. 

Zdroj foto via wiki   

ZAUJALO NÁS...

1. Průzkum se provádí: 
a) po celou dobu zásahu
b) jen na začátku a na konci zása-

hu
c) jen na začátku zásahu, při pře-

skupování jednotek a na konci 
zásahu

2. Výsledky průzkumu vyhod-
nocuje:

a) velitel průzkumu 
b) velitel zásahu 
c) průzkumná skupina

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

Otestujte si své hasičské znalosti

3. Průzkum na místě zásahu 
provádí:

a) velitel průzkumné jednotky
b) průzkumná skupina dvou 

hasičů 
c) velitel zásahu

4. Za výsledky průzkumu zod-
povídá:

a) velitel průzkumné skupiny
b) náčelník štábu
c) velitel jednotky

5. Během průzkumu:
a) lze zároveň i hasit
b) nelze zahájit hasební práce
c) nelze zároveň i hasit

správné odpovědi: 1a, 2b, 3b, 4a, 5a

Průzkum

Malá, ale šikovná…
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Pieta spojená s výletem
Letos popáté se hasiči z SDH 

Dřevčice na okrese Praha – východ 
vydali na Otův pochod naučný. 
„Před pěti lety, poté, co zemřel 
jeden z  mladších členů sboru, jsme 
se dohodli, že uspořádáme tuto 
vzpomínkovou akci. Jde o projev 
úcty a položení květin na místo 
posledního odpočinku tohoto a 
dalších členů a funkcionářů sbo-
ru, kteří za posledních padesát let 
opustili navždy naše řady,“ uvedl 
starosta sboru Jiří Kolář. Květiny 
položili na hřbitově ve Dřevčicích 
šesti členům a jednomu členovi 
v Zelenči. Trasa pochodu, který 
měl 15 km, vedla po cyklostezce 
z  Dřevčic do městysu Zápy a dále 
do městysu Lázně Toušeň. Návrat 
byl podél břehu řeky Labe, kde 
účastníci využili koupání v řece 
a poté dorazili do Brandýsa nad 
Labem. Odtud autobusem zpět do 
obce Dřevčice, závěr včetně vyhod-
nocení akce a opékání buřtů probě-
hl v prostoru hasičské zbrojnice.

Pieta za ty, co odešli
„Před zahájením akce jsme při-

pomněli členům a mládeži, že úcta 
k památce zemřelých je výrazem 
kulturní vyspělosti země. Současná 
generace navazuje na práci těch, 
kteří tady žili, nemálo práce a úsilí 
odvedli ku prospěchu sboru a obce, 
ve které měli domov. A proto proje-
vením úcty a vzpomínkou dáváme 
najevo, že si svých předků vážíme. 
Vždy musíme mít paměť, nesmí-
me opomíjet památku těch, kteří 
hasičský sbor založili, budovali 
a byli jeho součástí,“ připomněl 
Jiří Kolář.

Naučná složka pochodu
Pochodu se zúčastnili, kromě 

členů sboru, také mladí hasiči, 
proto bylo putování doplněno o 
úkoly jako hod na cíl, poznej, co 
do přírody nepatří, požární útok 
nasucho, rozplétání rukou, do-
prava vody na cíl a dobrý skutek. 
Za splnění těchto úkolů jednotlivá 
družstva obdržela písemné a čísel-
né kódy, které při sestavení v cíli 
dovedly družstvo k uloženému 

Proběhl již 21. ročník Dnů NATO v Ostravě
Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR 2021 jsou největší bez-
pečnostní přehlídkou ve střední Evropě. Konají se každoročně na Letišti 
Leoše Janáčka v Ostravě. Hasičský záchranný sbor České republiky 
(HZS ČR) a především pak HZS Moravskoslezského kraje a Záchranný 
útvar HZS ČR se i letos významně podíleli na jejich organizaci. Co hasiči 
pro návštěvníky připravili? Ukázky techniky - například pásové oboj-
živelné vozidlo Hägglunds BV 206 NGR, obojživelné vozidlo Argo 8x8 
Avenger, cisternové vozidlo CV 40/21000-S3 pro velkoobjemové hašení, 
bambi vaky apod. Předvedena byla také funkce záchranného spirálového 
rukávu, kterým lze dostat osobu z výšky až 30 metrů bezpečně na zem.   
Na Dnech NATO se předvedli v extrémním FCC i dobrovolní hasiči včetně 
dvou žen.  O jaké výkony se jednalo? Závodník s dýchacím přístrojem a 
hadicí vybíhá na trati FCC po schodech na 12 metrů vysokou věž, vyta-
huje na laně druhou hadici, po seběhnutí posouvá údery kladivem 70 kg 
těžké závaží na vzdálenost 1,2 metru, následuje slalomový běh, roztažení 
zavodněného hadicového vedení a sražení terče proudem vody. Poslední 
činností je transport 80 kg těžké figuríny na vzdálenost 35 metrů. 

foto: Tomáš Lach 

pokladu. Vloni bylo do oddílu při-
jato 17 dětí, letos vedoucí mládeže 
Josef Mozol a Kateřina Kropáčková 
začali s trénováním hasičských 
disciplín. Tím bylo navázáno 
na činnost s mládeží ze šedesátých 
let minulého století a tisíciletí.

Jubilejní ročník soutěže 
SDH Dřevčice připravuje a 

11. září 2021 bude pořadatelem 
jubilejního, již 30. ročníku „Běhu 
Choboty“. Jedná se o akci v přírodě 
v okolí obce v údolí Vinořského 
potoka, pro všechny kategorie 
dětí od nejmenších po dorosten-
ce, v podobě orientačního běhu. 
Délka je upravena dle věkových 
kategorií. S nejmenšími se mohou 
účastnit jejich rodiče. Jsou zahr-
nuty disciplíny vědomostní, další 
zaměřené na fyzickou zdatnost, 
střelbu ze vzduchovky. „V závěru 
běhu, po vyhodnocení jednotlivých 
kategorií, předáváme medaile a 
diplomy vítězům a odměny všem 
ostatním účastníkům běhu včetně 
občerstvení. Tradičně také opeče-
me buřtíky,“ upřesnil starosta sbo-
ru. Sdělil rovněž, že financování 
akce je zajišťováno z prostředků 
SDH, které má k dispozici ze svých 
členských příspěvků a z příspěvku 

obce Dřevčice na činnost SDH 
pro příslušný rok. Podle jeho slov 
jsou akce pořádány aktivními členy 
SDH. „Máme ve sboru 67 členů, 
pomáhá jednotka zařazená v kate-
gorii JPO V. Věříme, že na rozdíl 
od předchozích let poznamenaných 
pandemií COVID-19, se opět bu-
deme moci naplno věnovat všem 
aktivitám sboru, na které jsme byli 
zvyklí,“ dodal Jiří Kolář.

Věra Nutilová, foto archiv 

Velká cena ČR
v požárním útoku

V září se v nádherném víceúče-
lovém sportovním areálu uprostřed 
vesničky Dneboh u Mnichova Hra-
diště konal 5. závod XXIV. ročníku 
Velké ceny ČR v požárním útoku 
družstev HZS krajů a HZS podni-
ků. Na startovní listině se objevilo 
celkem devět týmů, osm zástupců 
HZS krajů a jeden HZS podniku, 
konkrétně HZS podniku Správa 
železnic Plzeň. Mimo soutěž pak 
nastoupila, jak už je zvykem, 
také místní dobrovolná jednotka 
Dneboh. Bylo nutné také zpracovat 
celkové pořadí v letošním ročníku 
Velké ceny ČR v požárním útoku 
a samozřejmě ocenit výherce. 
Překvapení se v tomto závodě a 
ani v celkovém pořadí nekonalo 
a prvenství obhájili borci z HZS 
Vysočina a odvezli si kromě cen 
také putovní pohár. Výherní čas 
byl 23,86 sekund a s tím spojených 
15 bodů. Celkově toto družstvo 
získalo 52 započtených bodů a jsou 
stále nepřekonanými rekordmany 
s časem 23,40 sekund. Tento čas 
je zároveň platným národním 
rekordem. Při letošním posledním 
závodě ovšem tuto hranici atako-
valo místní družstvo dobrovolných 
hasičů z Dneboha, které, ač závodí 
mimo soutěž, svůj druhý pokus 
skončilo s časem 23,45 sekund.

dle zprávy
por. Ing. Terezy Fliegerové

tiskové mluvčí HZS
Středočeského kraje



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.
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.
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Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

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

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

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

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

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

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

Na návštěvě 
v okrese 
Chrudim

na str. 7

Někde ano!
Někde ne?

Miliarda  
pro výcviková 

střediska

na str. 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezident 
ocenil i hasiče

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Dokončení na straně 7)

V dnešním díle naší pravidelné 
rubriky vás pozveme do sloven-
ského Sence (Bratislavský kraj). 
Př i tamním městském muzeu 
bylo o letošních prázdninách 
slavnostně otevřeno i hasičské mu-
zeum. Hasičské expozici dominují 
dvě hasičské stříkačky umístěné 
na čtyřkolovém podvozku. První 
(ve vlastnictví DHZ Senec), byla 

Pozvánka do Hasičského muzea v Senci  
vyrobená v roce 1935 v Žilině, 
druhá (ve vlastnictví obce Boldog, 
která jej muzeu poskytla formou 
dlouhodobé výpůjčky) v roce 1890 
v Budapešti. Expozice dokumen-
tuje bohatou historii hasičského 
dobrovolnictví v Senci a jeho 
okolí. K vidění je nejen historická 
hasičská technika, ale také hasič-
ské uniformy, dobové fotografie a 
dokumenty. Hasičskou expozici se 
podařilo realizovat díky finanč-
ní podpoře Fondu pro podporu 

Setkání reprezentačních kolektivů 
KSH s hejtmankou Plzeňského kraje
Hejtmanka Ilona Mauritzová 

přijala ve čtvrtek 23. září 2021 
na krajském úřadě zástupce Kraj-
ského sdružení hasičů Plzeňského 
kraje z jednotlivých družstev 
SDH, která velmi dobře repre-
zentovala Plzeňský kraj v rámci 
soutěží v požárním sportu. U pří-
ležitosti setkání bylo také mezi 
Plzeňským krajem a Krajským 
sdružením hasičů Plzeňského 
kraje podepsáno memorandum 
o spolupráci a vzájemné podpoře 
obou stran. Memorandum o spo-
lupráci podepsala hejtmanka 
Ilona Mauritzová, za krajské 
sdružení hasičů jeho starosta
Josef Černý. Memorandum dekla-
ruje vzájemnou podporu v oblasti 
činnosti hasičských sdružení, 
dobrého jména Plzeňského kraje 
a zahrnuje také v rámci v roz-
počtu Plzeňského kraje každo-
roční dotace jednotlivým OSH a 
KSH. Memorandum má platnost 
do 31. 12. 2024. „Jsme si vědomi 
významné role hasičských sdru-
žení v životě obcí, a to zejména 
těch menších. Hasiči nejen že 
zasahují u požárů a autonehod, 
jejich neméně významnou čin-
ností je pořádání společenských 
akcí, práce s dětmi v oblasti po-
žárního sportu. Jsou velmi často 
nápomocni také Plzeňskému kraji. 
Například společně s profesio-
nálními hasiči pomáhali v době 
koronavirové epidemie rozvážet 
ochranné pomůcky a dezinfekci, 
nebo jako dobrovolníci pomáhali 
ve svých obcích. Jako kraj tato 
sdružení rozhodně budeme pod-
porovat, osobně se s těmito lidmi 
velmi ráda setkám,“ říká hejt-

manka Ilona Mauritzová. Kromě 
podpisu memoranda hejtmanka 
Ilona Mauritzová společně se 
starostou krajského sdružení 
hasičů Josefem Černým předali 
zástupcům týmů jako poděkování 
za reprezentaci Plzeňského kraje 
plaketu, pamětní list a drobné 
dárky. Setkání se zúčastnili:

Mladí hasiči SDH Horní 
Hradiště okres
Plzeň-sever 

Kolektiv mladých hasičů z Hor-
ního Hradiště reprezentoval Pl-
zeňský kraj na M ČR hry Plamen 
ve dnech 26.–27. června 2021 
v Jihlavě. Celkově kolektiv mla-
dých hasičů z Horního Hradiště 
obsadil na M ČR hry Plamen 
2. místo. Sbor dobrovolných ha-
sičů Horní Hradiště byl založen 
v roce 1930, v současné době 
má Sbor 81 členů z nichž je 27 
mladých hasičů ve věku do 14 let. 

Dorostenky SDH Úněšov 
okres Plzeň-sever 

Kolektiv dorostenek z Úněšo-

va reprezentoval Plzeňský kraj 
na M ČR dorostu ve dnech 3.–5. 
července 2021 v Zábřehu na Mo-
ravě. Celkově kolektiv dorostenek 
z Úněšova obsadil na M ČR do-
rostu 3. místo. Sbor dobrovolných 
hasičů Úněšov byl založen v roce 
1899, v současné době má Sbor 85 
členů z nichž je 38 mladých hasičů 
ve věku do 14 let.

Dorostenci SDH Manětín 
okres Plzeň-sever

 Kolektiv dorostenců z Ma-
nětína reprezentoval Plzeňský 
kraj na M ČR dorostu ve dnech 
3.–5. července 2021 v Zábřehu na 
Moravě. Celkově kolektiv doros-
tenců z Manětína obsadil na M 
ČR dorostu 5. místo. Sbor dobro-
volných hasičů Manětín byl zalo-
žen v roce 1869, v současné době 
má Sbor 118 členů, z nichž je 22 
mladých hasičů ve věku do 14 let 
a 10 ve věku do 18 let. V rámci M 
ČR dorostu v Zábřehu na Moravě 
byl Plzeňský kraj reprezentován 
jednotlivci v kategorii dorostenky 
a dorostenci.

Kategorie mladší
Barbora Novotná SDH Brod 

na Tichou okres Tachov. Celko-
vě Barbora Novotná obsadila 5. 
místo. Tadeáš Voříšek SDH Let-
kov okres Plzeň - jih. Celkově
Tadeáš Voříšek obsadil 7. místo.  

  
Kategorie střední

Iva Babková SDH Bystřice nad 
Úhlavou okres Klatovy. Celkově 
Iva Babková obsadila 2. místo.    
Ondřej Šiška SDH Dobřany okres 
Plzeň - jih. Celkově Ondřej Šiška 
obsadil 7. místo.

Kategorie starší
Marcela Babková SDH Byst-

řice nad Úhlavou okres Klatovy. 
Celkově Marcela Babková obsa-
dila 5. místo.  David Drnek SDH 
Letkov okres Plzeň - jih. Celkově
David Drnek obsadil 4. místo.  

  
Ženy SDH Chválenice 
okres Plzeň-jih

 Kolektiv žen z Chválenic repre-
zentoval Plzeňský kraj na M ČR 

v Požárním útoku 8. srpna 2021 
v Hradci Králové. Při provádění 
disciplíny kolektiv obsadil 1. mís-
to v novém českém rekordu 22,84 
sec. Sbor dobrovolných hasičů 
Chválenice byl založen v roce 
1892, v současné době má Sbor 68 
členů z nichž je 22 žen.

Muži SDH Dobřany okres 
Plzeň-jih

Kolektiv mužů z Dobřan repre-
zentoval Plzeňský kraj na M ČR 
v Požárním útoku 8. srpna 2021 
v Hradci Králové. Při provádění 
disciplíny kolektiv obsadil 16. 
místo v požárním útoku časem 
31,40 sec. Sbor dobrovolných ha-
sičů Dobřany byl založen v roce 
1936, v současné době má Sbor 69 
členů z nichž je 22 mužů.

TFA aneb nejtvrdší hasič 
přežije

Kolektiv mužů reprezentující 
Plzeňský kraj na M ČR v TFA 

28. srpna 2021 ve Svitavách. 
Při provádění disciplín kolektiv 
obsadil 5. místo časem 15:31,40. 
V celkovém pořadí jednotlivců 
Antonín Rendl obsadil 6. místo 
časem 04:52,23. V kategorii nad 
35 let pak Antonín Rendl obsadil 
celkově 2. místo.  

   
Muži JSDHO Zbiroh 
okres Rokycany 
– vyprošťování u 
dopravních nehod

Kolekt iv mužů ze Zbiroha 
reprezentoval Plzeňský k raj 
na M ČR ve Vyprošťování u do-
pravních nehod 25. září 2021 
v Praze. Celkově se kolektiv umís-
til na 3. místě. Sbor dobrovolných 
hasičů Zbiroh byl založen v roce 
1881, v současné době má Sbor 71 
členů, z nichž je 32 mužů. Počet 
členů v jednotce SDH obce je 18.    

SH ČMS,  Krajské sdružení 
hasičů Plzeňského kraje

kultury národnostních menšin 
KULTMINOR města Sence s od-
bornou spoluprací Muzeologické 
společnosti „na Matúšovej zemi“. 
V době letní turistické sezóny 
(červen, červenec, srpen) je muze-
um otevřené každý den s výjimkou 
pondělí a neděle. Mimo turistickou 
sezónu můžete muzeum navštívit 
po předchozí domluvě. 

Fotografie: Objekt Městského 
muzea v Senci 

(foto: Mirek Brát)


