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Od hradu dále... Hoří!

Při některém hasičském zásahu zanikne tradiční hasičská "červená" v záplavě zelené a dalších přírodních barevných tónů. foto mf 
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Znalostní 
testLišáčci z Nepolis Pozvánka

do Památníku Lidice

SH ČMS na 
veletrhu Pyros 

Jihočeští Zasloužilí hasiči 
se sešli v Bechyni

V sobotu 18. září 2021 se v pro-
storách budovaného Hasičského 
muzea v Bechyni a poté v Kul-
turním domě konal Aktiv Zaslou-
žilých hasičů Jihočeského kraje. 
Na toto setkání přijelo celkem 
45 ZH z jednotlivých okresů Jiho-
českého kraje, jak nám potvrdil pan 
Alois Pazdera, starosta OSH ČMS 
Tábor, který letošní aktiv ZH orga-
nizoval. Na letošní účasti se pode-
psala i pandemická opatření, která 
stále platí. To bylo také příčinou, 
proč se takovýto aktiv neusku-
tečnil v minulém roce. Milé ale 

Vážení čtenáři Hasičských 
novin, 
dovolte mi, abych vás pozdravil 
za redakci Hasičských novin 
a popřál vám příjemné a klidné 
podzimní dny. Již nyní pracuje-
me na oslovení našich předpla-
titelů pro rok 2022. V příštím 
roce chystáme opět 24 vydání 
Hasičských novin, které od le-
tošního roku můžete číst v tiš-
těné i elektronické podobě. Pro 
příští rok nechystáme žádné 
zvýšení předplatného ani u jedné 
ze zmíněných forem novinových 
vydání. Těší nás vaše důvěra 
a věříme, že zůstanete našimi 
předplatiteli i v příštím roce. 
Pokud nejste našimi předplati-
teli a chcete se stát odběrateli 
Hasičských novin, s důvěrou 
se na nás obraťte. Kontakty na-
jdete na našem webu, facebooku 
nebo v novinové tiráži.  V příštím 
roce vstoupí Hasičské noviny již 
do 33. ročníku. Taková tradice 
nás zavazuje k další práci, aby 
i nadále byly Hasičské noviny 
zdrojem zajímavých informací 
o hasičích a pro hasiče. 

Za redakci v úctě Mirek Brát

První zářijový víkend byl nejen 
prozářený sluncem, ale také ra-
dostnou událostí místních hasičů. 
Sbor dobrovolných hasičů ve Štítné 
nad Vláří slavil 130. výročí od své-
ho založení. Celá sláva se odehrála 
v sobotu 4. září 2021. Samotné osla-
vy vypukly už v osm hodin ráno 
průvodem od zbrojnice do kostela 
na Mši svatou. Potom se domácí 
hasiči, hosté z KSH, OSH Zlín, 
celého 18. okrsku i sousedních 
sborů přesunuli do kulturního 
domu ke slavnostní valné hromadě. 
Výroční zprávu přednesl starosta 
sboru Josef Žalek. Poté byly prone-
seny zdravice a poděkování od sta-
rostky obce Mgr. Jany Machučové,
starosty KSH a OSH Zlín v jed-
né osobě Vlastimila Nevařila a 
starosty okrsku Josefa Tkadlece. 
Následovalo předání čestných 
uznání, medailí a řádů členům 
sboru za dlouholetou práci nejen 
ve sboru, ale i pro dvoutisícovou 
obec. Byla také předána stužka 
za věrnost Janu Šuráňovi za neu-
věřitelných sedmdesát let ve sboru. 
Po chutném a vydatném obědě 
následovala prohlídka tématické 
výstavy ze života sboru a histo-
rických artefaktů. Ve 14 hodin 
byla zahájena spanilá jízda obcí 

Ve dnech 6. – 8. října 2021 
se na brněnském výstavišti konal 
20. mezinárodní veletrh požární 
techniky a služeb PYROS, jejímž 
organizátorem bylo BVV – Vele-
trhy Brno. Tradice tohoto veletrhu 
sahá až do roku 1972, kde se jedná 
o uceleném přehledu zaměření 
a činnosti jednotlivých složek 
Integrovaného záchranného sys-
tému. Tento veletrh je tedy určen 
pro profesní subjekty z oblasti 
požární ochrany, integrovaného 
záchranného systému a ochrany 
života, zdraví a majetku.  Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska 
bylo jedním z výše uvedených 
subjektů, které se zúčastnilo této 
akce. Z pozice vystavovatele zde 
SH ČMS představilo nejen svou 
činnost, ale návštěvníci mohli spa-
třit historické prapory nebo rozsáh-
lou sbírku domovenek některých 
sborů dobrovolných hasičů.

je, že na takovéto setkání si může 
Zasloužilý hasič vzít doprovod, aby 
si vše náležitě užil a cítil se dob-
ře. Uvítání přítomných proběhlo 
v areálu hasičského muzea, kde 
jsou uloženy velmi pěkné exponáty 
hasičské techniky. Po prohlídce 
a drobném občerstvení jsme se ode-
brali do kulturního domu, kde byl 
připraven hlavní program: přivítání 
hostů, jejich vystoupení, oběd, 
volná zábava a posezení s písničkou 
od hudby pana Metelce. Objekt 
budovaného Hasičského muzea 
v Bechyni a poté Kulturní dům 

Bechyně přivítaly i mnoho vzác-
ných hostů – tajemníka města Ing. 
Františka Stacha, senátora Mgr. 
Jaroslava Větrovského, poslance 
Ing. Bartoška, europoslankyni 
Radku Maxovou, ředitele Hasič-
ského záchranného sboru JčK 
plk.ing. Lubomíra Bureše, ředi-
tele HZS Jčk ÚO Tábor plk. Ing.
Petra Hojsáka a starostu Krajského 
sdružení hasičů ČMS JčK Mgr.
Jiřího Žižku, který úvodní část 
aktivu vedl. Ve svých příspěv-
cích hosté oceňovali dlouholetou 
a záslužnou práci hasičů, a to jak 
při řešení mimořádných případů, 
tak i nezastupitelnou roli celo-
společenskou. Vždyť v některých 
obcích jsou hasiči jediní, kdo tako-
véto práce zabezpečují! Po slovech 
uznání jsme se dozvěděli i něco 
ze současného dění ve sdružení. 
Celý den proběhl v milé a přátelské 
atmosféře. Na závěr potěšil malý 
dárek, všechny ženy dostaly krásné 
růže. Nejen za sebe děkuji organi-
zátorům za bezvadnou přípravu 
a péči o nás „staré“ hasiče. Určitě 
se budeme těšit na příští setkání. 

Jiří Novák, vedoucí aktivu 
ZH Jihočeského kraje

130. výročí založení SDH 
Štítná nad Vláří

historických hasičských veterá-
nů. Jen namátkou uvádím dvě 
koněspřežné stříkačky z let 1896 
a 1902, parní čtyřkolová stříkačka 
(1910), Tatra 43/52 (1931), Mer-
cedes Benz (1939), Praga (1923), 
Tatra 805 RS-41 (1955), Tatra 805 
DVS-8 (1958), Praga V3S (1967), 
AVIA 30 (1976) a další. Tato jízda 
byla zakončena na parkovišti před 
místním sportovním areálem, kde 
pokračovaly ukázky historické i 
moderní hasičské techniky a cviče-
ní domácích žáků v požárním úto-

ku. Tento slavnostní den s velkým 
„D“ byl zakončen taneční zábavou 
na místním výletišti.

starosta okrsku Josef Tkadlec,
foto archiv SDH



Náš tradiční úvod k událostem 
za uplynulé období chceme v tomto 
čísle Hasičských novin věnovat ne-
bezpečným chemickým látkám. Na 
této stránce najdete i úspěšný zásah 
hasičů v Moravskoslezském kraji 
při úniku kyseliny chlorovodíkové. 
S vědeckým pokrokem a rozvojem 
chemického průmyslu přibyly 
hrozby pro obyvatelstvo i životní 
prostředí. Riziko havárie v chemic-
kém průmyslu či únik nebezpečných 
chemikálií při výrobě nebo trans-
portu nelze nikdy zcela vyloučit. Na 
našem území se chemický průmysl 
rozvíjí již od 18. století. Nejstarší 

„chemička“ na našem území byla 
uvedena do provozu už v roce 1764 
v Lukavicích. Vyráběla zejména 
síru a kyselinu sírovou. Únik ky-
seliny chlorovodíkoví, o kterém 
na této stránce píšeme, je velmi 
nebezpečný. Stačí připomenout 
situaci z roku 2004, kdy se při 
plánované opravě potrubí ve Spol-
chemii, a.s. uvolnil zbytek kyseliny 
chlorovodíkové, který ve formě 
plynu vítr nasměroval na městskou 
část Předlice v Ústí nad Labem. 
Právě z důvodů eliminace hrozeb 
pro zdraví lidí byl říjnový zásah 
hasičů v Moravskoslezském kraji 
tak důkladný a komplexní. 

Poplach byl vyhlášen profesio-
nálním hasičům v Jaroměři a dob-
rovolným jednotkám v Černilově a 
Smiřicích, důvodem byl ohlášený 
požár mobilheimu v obci Lejšovka. 
Už při příjezdu hasičů na místo 
události byl objekt v plamenech. 
Obyvatelku mobilheimu zachránil 
soused, v péči ji měla posádka 
zdravotnické záchranné služby. 
Vyšetřování na místě události 
ukázalo, že požár vznikl při vaře-
ní. Plameny mobilheim prakticky 

Čtrnáct hasičských jednotek 
včetně chemické laboratoře zasa-
hovalo v říjnu u úniku kyseliny 
chlorovodíkové z návěsové cisterny 
v Bludovicích na Novojičínsku. 
K zásahu byla v první fázi vyslána 
jednotka ze stanice HZS Morav-
skoslezského kraje v Novém Jičíně, 
dále operační středisko vyhlásilo 
poplach hasičům ze stanic HZS 
MSK Kopřivnice, Ostrava-Fifejdy, 
Ostrava-Zábřeh, Ostrava-Přívoz, 
chemické laboratoře ve Frenštá-
tu pod Radhoštěm a dobrovol-
ným hasičům obcí Frenštát pod 
Radhoštěm, Fulnek, Kopřivnice, 
Sedlnice, Slatina, Starý Jičín, Stu-
dénka a Štramberk. Nasazeny byly 
jednotky se speciální předurčeností 
pro zásah s únikem chemických 
látek, s velkoobjemovými cisterna-
mi kvůli potřebě uniklou kyselinu 
ředit a jednotky určené pro obsluhu 

zničily, škoda se pohybuje podle 
prvních odhadů kolem jednoho 
milionu korun.

Martina Götzová,
HZS KHK

mobilních sirén pro varování oby-
vatelstva. V poškozené cisterně 
bylo dle průzkumu více než 20 tun 
kyseliny. Prasklinu zasahující 
hasiči v protichemických oděvech 
utěsnili a pravidelně prováděli kon-
trolu těsnosti popřípadě uchycení 
ucpávky upravili. Část kyseliny 
unikla do přilehlého toku Zrzávka, 
pracovníci Povodí Odry na místě 
neustále monitorovali pH vody 
a hasiči dle potřeby neutralizovali 
kyselinu uhličitanem sodným, 
který sypali do vody z připrave-
ných nádob. V perimetru o okruhu 
přibližně 100 metrů od cisterny 
byla ve spolupráci s policisty pro-
vedena evakuace - jednalo se o 
více než tři desítky osob, většina 
z nich našla útočiště u příbuzných 
či známých. Město Nový Jičín 
pro jistotu aktivovalo evakuační 
středisko v jedné z městských 
škol. Hasiči spolu se zdravotníky 
pomohli s bezpečným opuštěním 
domova rovněž jedné imobilní 
obyvatelce.  Varování obyvatel-
stva prováděli jak hasiči mobilní 
sirénou, tak místní samospráva roz-
hlasem. Na místo události dorazila 
náhradní cisterna pro přečerpání 
kyseliny z poškozeného návěsu. Po 
přistavení se o samotné čerpání po-
starali vlastním vybavením hasiči v 
protichemických oděvech.

ze zdroje: HZS MSK
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Plameny zničily mobilheim 

Únik kyseliny chlorovodíkové 

Záchrana muže zavaleného bagrem Příčinou požáru 
byla nedbalost 

Požár v objektu domu seniorů 

Velitel zásahu vyzdvihl činnost 
dobrovolných jednotekTragická nehoda 

Požár garáže

Shořela střecha 
opuštěného domu

Střet dodávky s kamionem

Na Hodonínsku hořel les

V říjnu přijali hasiči žádost 
o pomoc při záchraně osoby v obci 
Chropyně na Kroměřížsku. Podle 
přijatých informací byla osoba 
zavalena bagrem a nebylo možné ji 
vyprostit. Na místo byly okamžitě 
vyslány jednotky profesionálních 
hasičů ze stanic Kroměříž a Zlín, 
odkud vyjel velící důstojník směny 
a technický kontejner. Povoláni byli 
i dobrovolní hasiči obce Chropyně 
a v rámci mezikrajské pomoci 
jednotka profesionálních hasičů 
ze stanice Kojetín. K události se 
dostavil také krajský řídící důstoj-
ník HZS Zlínského kraje. Hasiči 
byli na místě do sedmi minut. Jak 
bylo prvotním průzkumem zjiš-
těno, zraněná osoba se nacházela 
ve výkopu, do kterého se částečně 
zřítil i malý otočný bagr. Hasiči 
okamžitě pomocí navijáku stabi-
lizovali stroj, aby nedošlo k jeho 

Čtyři profesionální a dobro-
volné jednotky z Olomoucké-
ho a Zlínského kraje se v říjnu 
podílely na likvidaci zahoření 
papírových krabic v technické 
místnosti objektu – domu seniorů 
v Dřevohosticích na Přerovsku. 
Operační středisko k místu vysla-
lo profesionální jednotku stanice 
Přerov, ze Zlínského kraje jednotku 
PS Bystřice pod Hostýnem a také 

V říjnu došlo k požáru v býva-
lém zemědělském družstvu v Lipně 
v Plzni severu. V budovách sídlí 
firma na výrobu dřevěných briket. 
Požár zasáhl prostory o rozměrech 
cca 60 x 15m. V době našeho příjez-
du se v budovách již nenacházely 
žádné osoby. Vzhledem k rozsahu 
události byl vyhlášen třetí stu-
peň požárního poplachu. Hasiči 
ze zasažených prostor zachránili 

V říjnu přijala tísňová linka stře-
dočeských hasičů informaci o váž-
né dopravní nehodě na silnici č. 6 
v obci Hořovičky na Rakovnicku.  
Vzhledem k tomu, že podle prvot-
ních zpráv šlo o střet nákladního 
vozidla s osobním autem, vyslalo 
Krajské operační a informační 
středisko HZS Středočeského kraje 
k události profesionální jednotku 
z Rakovníka s rychlým zásahovým 
automobilem, cisternou, vyprošťo-
vacím automobilem a velitelským 
vozidlem. Zároveň byl poplach 
vyhlášen i jednotce sboru dob-
rovolných hasičů obce Jesenice, 
která je předurčena na zásahy 
u dopravních nehod a také vyjela 
s cisternou a rychlým zásahovým 
automobilem. Po příjezdu na místo 

Dvě profesionální a tři dobro-
volné jednotky likvidovaly v říjnu 
požár garáže v bytovém domě 
v Holicích v Čechách. K likvidaci 
požáru bylo použito vysokotlakého 
proudu vody. Musel být vypnut 
elektrický proud i přívod plynu. 
Zasahující hasiči museli používat 
dýchací přístroje. Z bytového domu 
bylo evakuováno asi 15 osob. Požár 
hasiči dostali pod kontrolu za 10 
minut od nahlášení události na 
operační a informační středisko 

Hořící střecha domu u vlakového 
nádraží v Lokti. Takové bylo hláše-
ní svědků na tísňovou linku hasičů. 
Podle dalších oznamovatelů se do-
konce mělo jednat o požár hned 
dvou domů. První jednotka přivo-
laných hasičů na místě potvrdila, 
že došlo k požáru jednoho domu, 
vedle sousedící dům zatím zasaže-
ný nebyl. Hořící dům je dlouhodobě 
prázdný, neobývaný, nedošlo tak 
k žádnému zranění osob. Vzhledem 
k intenzitě požáru, kdy plameny 

Jednotka ze stanice Podbořany 
a dobrovolná jednotka z Lubence 
vyjely k dopravní nehodě dodávky 
a kamionu u obce Blatno, okres 
Louny. Hasiči z havarovaného vozu 

Rozsáhlý požár porostu likvi-
dovali v říjnu hasiči poblíž želez-
niční tratě nedaleko Rohatce na 
Hodonínsku. Zásah trval téměř 22 
hodin.  Požár ohlásil projíždějící 
strojvedoucí. Hasiči po příjezdu 
zjistili, že hoří hrabanka a tráva 
na rozsáhlé ploše mezi Rohatcem 
a lokalitou Bzenec-Přívoz.  Vzhle-
dem k situaci byl vyhlášen druhý 
a následně třetí stupeň požárního 
poplachu. Velitel zásahu rozdělil 
prostor požáru na 2 úseky a zřídil 
čerpací stanoviště v Bzenci-Přívo-
zu. U požáru zasahovalo celkem 

dalšímu pohybu. Velitel zásahu 
si na místo vyžádal nakladač, 
který se nacházel nedaleko místa 
události. Po jeho příjezdu byl malý 
bagr nadzvednut, aby bylo možné 
se ke zraněné osobě bezpečně 
dostat. Muž byl ve spolupráci 
se zdravotnickou záchrannou služ-
bou vyproštěn z výkopu pomocí 

páteřové desky a následně odvezen 
do nemocnice. Po zajištění stroje 
poskytli hasiči svědkům události 
také první psychologickou pomoc. 
Místo bylo následně předáno poli-
cii a jednotky se postupně vrátily 
zpět na základny.   
dle zdroje kpt. Ing. Pavla Řezníčka,

HZS Zlínského kraje

dobrovolné jednotky Dřevohostice 
a Radkova Lhota.  Před příjezdem 
hasičů velmi pomohla evakuace 
personálem, a to v počtu 31 osob. 
Dalších 8 osob evakuovali hasiči 
z prostor ve druhém patře budovy. 
Hasiči velmi rychle lokalizovali 
a likvidovali zahoření v uzavřené 
technické místnosti v přízemí. 
Návazně bylo nutné provést nucené 
odvětrání a ochlazení zakouřených 
prostor přetlakovou ventilací. Vše 
se naštěstí obešlo bez zranění. 
S největší pravděpodobností půjde 
o zahoření od elektroinstalace, 
majitelé předběžně škodu vyčíslili 
v částce 300 tis. Kč.

dle zprávy Zdeňka Hošáka,
HZS Olomouckého kraje

čtyři papoušky v klecích, vynesli 
svářecí soupravu a dvě tlakové 
lahve. V průběhu hasebních prací 
se propadla konstrukce krovu 
a zřítila se částečně vně a dovnitř 
zasažených budov. K hašení jsme 
nasadili cca 8 útočných proudů 
a použita byla i výšková technika. 
Hasební voda byla dopravována 
kyvadlově z přehrady Hracho-
lusky, kde bylo zřízeno čerpací 
stanoviště. Velitel zásahu vyzdvihl 
činnost dobrovolných jednotek a 
zejména JSDHO Město Touškov, 
která předvedla vysoké nasazení a 
obětavost. Na místě události byla 
jako první a odjížděla jako poslední 
dobrovolná jednotka až po 20hod.

kpt. Mgr. Petr Poncar
HZS Plzeňského kraje

34 hasičských jednotek.  Přivolaný 
revírník odhadl plochu požáru 
na 10 ha. Škoda je vyčíslena na 400 
tisíc korun a hasiči svým zásahem 
uchránili majetek za 10 milionů 
korun. Příčina vzniku požáru je 
v šetření. Jaroslav Mikoška

tiskový mluvčí HZS JmK 

Pět jednotek požární ochrany 
vyjelo v říjnu do obce Mírová 
pod Kozákovem k požáru stodoly. 
Po příjezdu jednotek byla stodola 
zasažena požárem v celém rozsahu, 
a to včetně zaparkovaného trakto-
ru. Na likvidaci požáru se podílelo 
pět jednotek požární ochrany. Pro 
samotné hašení vytvořili hasiči pět 
útočných vodních proudů a k dopl-
ňování hasební vody zřídili čerpací 
stanoviště na místním koupališti. 
Vyšetřovatel požárů stanovil před-
běžnou výši škody na 600 tis. Kč 
a uchráněné hodnoty na majetku 
ve výši 150 tis. Kč. Příčinou vzniku 
požáru byla nedbalost. Na místě 
zasahovaly jednotky ze stanice 
HZS Turnov, HZS Semily a JSDHO 
Turnov, Mírová pod Kozákovem a 
Karlovice. dle zdroje

npor. Mgr. Jana Přerovského
HZS Libereckého kraje

bylo upřesněno, že jde o čelní střet 
chladírenské dodávky s osobním 
autem v zatáčce před výjezdem 
z obce ve směru z Prahy do Karlo-
vých Varů. Řidič dodávky zůstal 
zaklíněn ve zdemolované kabině, 
řidič osobního vozu byl mimo vozi-
dlo. Lékař zdravotnické záchranné 
služby potvrdil, že oba muži utrpěli 
při střetu vážná zranění, kterým 
i přes veškerou snahu zdravotnic-
kých posádek na místě podlehli. 
Po dobu zásahu byla rakovnická 
stanice zálohována pro případ 
vzniku další mimořádné události 
jednotkou SDH obce Kněževes, 
která byla připravena k výjezdu 
v počtu 1+3 na vlastní zbrojnici.

Ing. Ladislav Holomčík
HZS Středočeského kraje

vyprostili zraněného člověka a 
předali jej Zdravotnické záchranné 
službě. Silnice byla po dobu zásahu 
neprůjezdná.

HZS Ústeckého kraje 

hasičů. „Příčinou vzniku požáru 
je s největší pravděpodobností 
technická závada na baterii ho-
verboardu,“ říká k případu jeho 
vyšetřovatelka kpt. Ing. Romana 
Škrabálková z HZS Pardubického 
kraje. (hoverboard: dvoukolový 
elektrický osobní dopravní pro-
st ředek se samovyvažovacím 
zařízením, pozn.red.)

por. Bc. Vendula Horáková
HZS Pardubického kraje 

zasáhly již celou střechu, rozhodl 
velitel zásahu o evakuaci obyvatel 
sousedního domu a také o ochraně 
vedle stojících domů. Zasahující 
jednotky: HZS Sokolov (CAS 20 
T815, AŽ 30 Iveco, TEA PPL), HZS 
CHZ Sokolov (CAS 24 Scania), 
JSDH Loket (CAS 20 Renault), 
JSDH Chodov (CAS 20 T815), 
JSDH Horní Slavkov (CAS 20 
T815, CAS 30 T815-7). 

ze zdroje
HZS Karlovarského kraje 



Hrady hoří v reálném světě i v prostředí virtuální reality. Ve druhém případě stačí k uhašení jen vypnout počítač. 

Zásah německých hasičů u požáru historického šlechtického sídla. 

Hašení „hradu“ ve filmových kulisách na Barrandově. 

Požár hradu na historickém vyobrazení. Požáry hradů a zámků neunikly pozornosti malířů. Staletí v plamenech. Při požáru hradu je velmi efektivní výšková technika. 

Symbolem vietnamské války byla napalmem 
popálená devítiletá dívka Kim Phuc...
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Ačkoli známé varování o nepřibližování se k hradnímu objektu spojují historikové s úplně jiným nebezpečím, dovolili 
jsme si ho v Hasičských novinách použít v kontextu s jasným a exaktním rizikem: požárem.  Červený kohout se nádvo-
řím a hradbám nijak nevyhýbá. Rád si vyskočí i na cimbuří, zaběhne do středověkých komnat. Hrady, zámky a další 
nemovité kulturní památky jsou rizikem požáru u nás i v okolní Evropě ohroženy stejně jako jiné objekty. Většinou je 
zde i riziko požáru vyšší související se špatnou přístupností takových památek pro hasiče a jejich techniku. Pojďme 
se podrobněji podívat, jak z hlediska požární bezpečnosti vnímají hrady a zámky hasiči.
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„Požárně nebezpečné“ 
památky

Nejčastější příčinou vzniku 
požárů v památkových objektech 
jsou nedbalost, technické závady, 
vadné komíny a úmyslné zapálení. 
Podíváme-li se do minulosti, ničivé 
požáry mají za následek ztrátu 
mnoha významných historických 
památek. Navíc, pokud historic-
ký objekt vyhoří, ztratíme nejen 
hmotnou stránku, ale především 
duchovní odkaz, který má být 
předáván z generace na generaci.  
Konstrukčně památky neodpoví-
dají dnešním normám. Stavební 
prvky, zejména střechy, jsou často 
z hořlavého materiálu, stavby jsou 
strmé, věže jsou vysoké a není 
možno se k nim dostat. Většinou 
také zcela chybí jakékoliv protipo-
žární zabezpečení. Pokud již k po-
žáru památkového objektu dojde, 
bývá to pro hasiče složitý oříšek. 
Potíže při hašení požáru památ-
kových objektů vyplývají z jejich 
charakteru. Pokud si představíme 
například hrad. Stojí na kopci, 
v obtížně přístupném terénu, kolem 
něj je mnoho porostu, na který se 
požár velmi snadno rozšíří. Na ta-
kové místo často není možné dostat 
se s těžkou hasičskou technikou. 
V zimě pak bývá terén zcela nepří-
stupný. Na místo není možné dojet 
například ani s cisternou. Přitom 
právě v takovýchto objektech chybí 
zdroj vody k hašení a voda se musí 
zajistit dálkovou dopravou někdy i 
několik kilometrů. Tato znepoko-
jivá situace vedla již v roce 2010 k 
zahájení spolupráce mezi Národ-
ním památkovým ústavem (NPÚ) 
a HZS ČR, která si klade za cíl 
lepší ochranu památek z hlediska 
požární bezpečnosti.

Hasiči, památkáři, 
výrobci

Odborníci z oblasti požární pre-
vence započali s vyhodnocováním 
požárního rizika v jednotlivých 
památkových objektech a během 
dvou let tak byla získána poměrně 
přesná představa o stavu požární 
ochrany řady významných objektů 
v péči NPÚ. Jedním ze základních 
výstupů monitoringu požárního 
rizika na památkových objektech 
bylo, že toto riziko je zde velmi 
vysoké. Roli hraje složitý a členitý 
charakter stavby, množství ucho-
vávaných předmětů z hořlavého 
materiálu, nepřístupnost objektů 
pro požární techniku, nedostatek 
hasiva a další.

Základním úkolem tedy je, 
minimalizovat rozvoj požáru, jeho 
šíření a snížení škod v takovémto 
objektu. Nejefektivnější způsob je 
instalace moderního protipožární-
ho vybavení, jako jsou elektronické 

Dále od hradu, dále… Hoří!

požární signalizace, protipožární 
dveře, okna, stabilní hasicí zařízení 
apod.  Do popředí se v posledních 
letech dostává i estetické provedení 
těchto prvků požární ochrany. Již 
samotná instalace požární signali-
zace, stabilních hasicích zařízení 
a dalších prvků požární ochrany 
je v historických objektech velmi 
obtížná, a pokud je realizována ne-
citlivě a nepromyšleně, působí pak 
v interiérech rušivě, neesteticky a 
v horším případě může způsobit i 
nedozírné materiální a historické 
škody. Od samého počátku byli 
proto do spolupráce zapojeni i vý-
robci protipožární techniky, která 
má být navrhována tak, aby plnila 
svůj účel, ale zároveň nenarušila 
umělecký ráz památky.

 
Varovné příklady 

Zde jsou příklady velkých požá-
rů historických objektů: Požár části 
hradu Pernštejn s depozitářem, 
15. dubna 2005. Škoda: 48 mil.
Kč. Příčina: nejpravděpodobnější 
příčinou vzniku požáru bylo che-
mické samovznícení. Požár zámku 
v Sedlci, 23. července 2012. Škoda: 
4 mil. Kč Příčina: neobjasněna. 
Požár zámku v Zahrádkách, 30. 
ledna 2003. Škoda: 91.924.000,- 
Kč. Příčina: nejpravděpodobněj-
ší příčinou vzniku požáru bylo 
stanoveno nedodržení bezpečné 

vzdálenosti hořlavých materiálů 
od těles elektrického osvětlení nebo 
lokálních elektrických tepelných 
spotřebičů a/nebo sušení hořlavých 
materiálů u topidla. Požár zámku 
v Mladějově, 3. ledna 2002. Škoda: 
17.500.000,- Kč. Příčina: vznícení 
hořlavých konstrukcí přizděných 
ke komínovému tělesu.

 
 Relikviář v bezpečí  

Státní hrad a zámek Bečov-
nad Teplou je i díky expozici Re-
likviáře Svatého Maura jednou 
z nejcennějších památek v republi-
ce. V rámci zajištění maximálního 
bezpečí z pohledu požární ochrany 
je zde od roku 2007 budován uni-
kátní systém protipožární ochra-
ny. Kvůli poloze hradu a jeho 
členitosti nebylo možné v objektu 
hradu garantovat účinný zásah 
v případě požáru. Ve spolupráci 
s Hasičským záchranným sborem 
Karlovarského kraje tak zřídil sys-
tém na dodávku hasební vody s do-
statečným vlastním zásobníkem 
vody a také rozvodem po celém 
hradě, zároveň také na objektech 
hradu a zámku instaloval požární 
signalizaci. Náročná a dlouhodobá 
cesta k vybudování tohoto systému 
byla završena požární dokumentací 
na zdolávání požárů a připojením 
požární signalizace na pult cent-
rální ochrany. 

Jak se hasí zámek?
Na zámku Blatná  vzniká požár 

v půdním prostoru Rejtova paláce. 
V té době se zde nachází skupina 
návštěvníků. Ze zakouřeného pro-
storu je průvodce evakuuje na ná-
dvoří. Při kontrole počtu návštěvní-
ků zjistí, že dva návštěvníci chybí. 
Po přijetí tísňové zprávy vyjíždějí 
na místo události profesionální 
hasiči ze stanice Blatná a jednotka 
sboru dobrovolných hasičů obce 
Blatná. Zásah začíná. Toto byl 
námět cvičení, které v minulosti  
proběhlo v Rejtově paláci zámku 
Blatná. Jeho cílem byla příprava 
jednotek profesionálních i dobro-
volných hasičů z Blatné na prove-
dení záchranných a likvidačních 
prací při požáru na zámku.  Nácvik 
záchranných a likvidačních prací 
v případě požáru na zámku Blatná 
nebyl vůbec od věci, protože ten 
ve své historii již dvakrát vyhořel. 
Poprvé tomu bylo v roce 1763, ještě 
za pánů z Rožnova, podruhé, v roce 
1845, hořela střecha vstupní věže.

Úmyslné zapálení
Požár v objektu bývalého zámku 

v Czerninské ulici v Horním Mar-
šově oznámil svědek na krajské 
operační a informační středisko 
v neděli 19. 8. 2018. Vzhledem 
k tomu, že se od prvního počátku 
jednalo o požár většího rozsahu, 
byly na místo vyslány jednotky 
požární ochrany nejprve z druhého 
a poté také ze třetího poplacho-
vého stupně. Plameny postupně 
prostupovaly střešní konstrukcí 
nad celým objektem. Aby měli 
hasiči na místě dostatek hasebních 
prostředků, zřídili dvě čerpací 
stanoviště na řece Úpě. Hasebních 
zásah probíhal nejprve z vnějšku, 
k hašení byla použita také výšková 
technika. Celý zásah absolvovali 
hasiči v dýchací technice. Práci 
jim zpočátku komplikoval nejen 
silný kouř, ale v průběhu dne také 
velmi horké počasí. Zasahující ha-
siči se museli často střídat, neboť 
hrozilo jejich celkové vyčerpání a 
následný kolaps. Při události do-
šlo k lehčím zranění dvou hasičů, 
kteří po ošetření pokračovali dále 
v práci. Další hasič pak skončil 
v péči záchranářů, a to z důvodu 
dehydratace a vyčerpání organis-
mu. Úmyslné zapálení jako příčina 
požáru maršovského zámku, při 
kterém vznikla škoda asi 5 mili-
onů korun, byla od začátku jedna 
z nejpravděpodobnějších verzí vy-
šetřovatelů. Tento závěr potvrdilo 
i policejní vyšetřování.

připravil Mirek Brát
(s využitím zdrojů HZS ČR), 
zdroj foto: HZS ČR, mf, via 

wiki, youtube,  flickr

Požár zámku v německém Schwerinu. 
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Dobrovolný hasičský sbor Dyčka
Řada slovenských dobrovolných hasičských sborů udržuje přátelské 

vztahy s hasiči v Česku. Příkladem je DHZ Dyčka ze stejnojmenné 
obce, součásti města Vráble. DHZ Dyčka uzavřel v roce 2017 smlouvu 
o spolupráci s SDH Horní Němčí ve Zlínském kraji. Zatímco sbor 
v Horním Němčí byl založený v roce 1921, organizovaný sbor hasičů ve 
slovenské Dyčce je ještě o několik let starší. Jeho historie se začala psát 
v roce 1913. V roce 1926 se sbor v Dyčce stal členem Zemské hasičské 
jednoty na Slovensku. V roce 1932 měl sbor 17 členů. Dodejme, že obec 
v té době čítala 97 čísel popisných a 515 obyvatel.  Druhá světová válka 
dopadla nejen na členy sboru, ale doslova i na hasičskou zbrojnici, která 
byla zničena při bombardování v roce 1945. V roce 2013 oslavil sbor 
100 let existence. U této příležitosti byla opravena zbrojnice a vysvěcena 
socha sv. Floriána, která je před ní umístěna.

zdroj foto DHZ Dyčka, FB 

Hasičská historie 
V dnešním zastavení naší pravidelné rubriky věnované starší historii 
sborů dobrovolných hasičů v různých částech naší republiky se podíváme 
do obce Komorní Lhotka, ležící v jihovýchodní části Moravskoslezského 
kraje. Žije zde cca 1400 obyvatel. Značnou část obyvatel tvoří početná 
polská menšina. Samotné založení dobrovolného hasičského sboru se 
zde uskutečnilo v dubnu roku 1902. Na schůzi starosta obce Adam Ci-
chý v proslovu seznámil přítomné s úkoly požární ochrany a přesvědčil 
je, aby vstoupili do spolku. Hasiči poprvé zasahovali nikoli u požáru, 
ale u velké povodně v červnu 1902. Ve stejném roce byla zakoupena 
i první ruční stříkačka. V roce 1906  se už jevila nutná potřeba výstavby 
požární zbrojnice pro uskladnění požárního nářadí a techniky. Trvalo 
ještě hodně let, než byly tyto plány realizovány. Konečně v roce 1925 
v srpnu byla požární zbrojnice dána do provozu.  V roce 1919 tehdejší 
starosta hasičského sboru Jan Cichý, ředitel polské národní školy v Ko-
morní Lhotce, byl předvolán do Opavy a byl zmocněn, aby hasičský sbor 
zreorganizoval tak, aby v místním hasičském sboru byly zastoupeny 
všechny národnosti. Tehdy bylo přijato do hasičského sboru 15 členů 
české národnosti. Po první světové válce, dne 22. února 1920 roku, se 
znovu sešlo 15 starých a 8 nových členů sboru. V tomto složení zahájili 
znovu činnost již v Československé republice. Na valné hromadě dne 
27. dubna 1930 roku vystoupili polští členové sboru proti přijetí patnácti 
přihlášených českých občanů do hasičského sboru. Proto se dohodli 
místní čeští občané, že v prosinci roku 1930 založí vlastní český sbor 
dobrovolných hasičů. Za polské okupace v roce 1938 český hasičský sbor 
zanikl a za německé okupace v roce 1939 zanikl i polský sbor. V červenci 
roku 1945 byl na ustanovující schůzi za účasti bývalých členů hasičských 
sborů založen Sbor dobrovolných hasičů v Komorní Lhotce. 

zdroj foto: ostrava.rozhlas.cz

HASIČSKÁ HISTORIE

Od 30. září 2021 platí nové podmínky pro testování na onemocnění 
covid-19. V případě sportovních nebo volnočasových pravidelných ak-
tivit neměnných kolektivů není nutné dokládat test. Pravidelné schůzky 
kolektivů Mladých hasičů a tréninky sportovních oddílů složených 
z jeho členů a s vyloučením veřejnosti tuto podmínku splňují. Zakazuje 
se účast osobám s klinickými příznaky covid-19. Povinnost evidence 
docházky a prokazování bezinfekčnosti na soutěžích zůstává. Pro účast 
na soutěži je stále vyžadováno prokázání jedné z podmínek: PCR test 
maximálně 7 dní starý. Antigenní test provedený zdravotnickým pra-
covníkem maximálně 72 hodin starý (v případě sportovních soutěží 
max. 7 dní starý). 14 dnů po ukončení očkování. Maximálně 180 dnů 
po onemocnění covid-19. Antigenní test provedený na místě – platí jen 
pro danou akci. 

(detailní znění na dh.cz)

 INFO PRO HASIČE

„ Z á s a d n í m  o k a m ž i k e m 
pro vznik kolektivu dětí při SDH 
bylo založení ženského družstva 
v roce 1998. Ženy se tehdy rozhodly 
založit kroužek dětí, který fungoval 
kratší dobu. Později, v roce 2007, 
byl znovu obnoven nástupem nově 
příchozích hasiček a funguje bez 
přestávek dodnes pod vedením 
vyškolených vedoucích mládeže. 
Postupem let se počty dětí tak 
navýšily, že bylo nutné je rozdělit 
do dvou skupin,“ sdělila vedoucí 
Marcela Vondrušková s tím, že 
v roce 2013 vznikla přípravka. Po-
dle názvu obce dostali malí hasiči 
jméno Lišáčci – Nepolišáčci, kteří 
s sebou vozí maskota Lišáka.

„Předávání štafety“
Dětem z přípravky se několik let 

intenzívně věnuje Adéla Vondro-
vá, která byla členkou kolektivu 
mladých hasičů od šesti let. Sbor 
reprezentovala jako mladší a starší 
žákyně a dorostenka, nyní úspěšně 
závodí za kategorii žen. V letošním 
roce, ve svých 21 letech, přebírá po-
myslnou štafetu vedoucí přípravky 
od Marcely Vondruškové. V minu-
losti s vedením dětí úspěšně pomá-
hala děvčata z řad dorostenek, které 
se postupně rozutekly „do světa“, 
zejména na vysoké školy. Dal-
šími obětavými vedoucími jsou
Alena Adamová, Petra Šípová 
a Michaela Kafková.

„Spanilé jízdy 
Nepolišácké“

Všude, kde se Lišáčci objeví, 

Lišáčci z Nepolis

sklízí zasloužené sympatie. Pre-
zentují se zejména v rámci čtr-
náctého okrsku na soutěžích a při 
výročí založení sborů. Při oslavě 
130 let SDH Nepolisy společ-
ně s ostatními hasiči předvedli 
zahajovací rozcvičku a požární 
útok. Obdobně předvedly děti 
své dovednosti na výročí sboru 
v Zachrašťanech, Zadražanech 
i mimo okrsek. „Úspěšná byla 
návštěva v SDH Ostroměř, kam 
jsme byli pozváni na soustředění 
místních mladých hasičů a pří-
pravky. Zvláště se dětem líbilo, že 
měly možnost zúčastnit se soutěže 
v disciplínách CTIF,“ připomněla 
Marcela Vondrušková.

Všestranné děti
Podle slov všech vedoucích 

přípravky se snaží o přípravu dětí 
ve všech disciplínách Plamenu již 
od tří let. Každoročně se zúčastňují 
mimo soutěž závodu požárnické 
všestrannosti a těší je, že výsledky 
bývají nadmíru dobré. V zimních 
měsících trénují v tělocvičně místní 
školy například na každoroční úno-
rový Memoriál Jana Nováka, jehož 
pořadatelem je město Nechanice. 
„Dostalo se nám na posledním 
ročníku pochvaly za zisk nulového 
počtu trestných bodů, což je oceně-
ní samo o sobě. Máme z dětí velkou 
radost, jsou šikovné. Není pro ně 
problém orientovat se v mapě, uvá-
zat jeden uzel, přenést raněného, 
kterému předtím poskytly první 
pomoc, rozpoznají značky topo-
grafické a technických prostředků, 
odhadnou, co se čím má hasit. 

Nejlépe jim jde spojování hadic 
na rychlost a dokonale si pamatují 
telefonická spojení na složky IZS,“ 
upřesnila vedoucí.

Soustředění 
v Poličanech 

V červnu podle tradice v Ne-
polisech tradičně probíhá loučení 
se soutěžním rokem a šestiletými 
dětmi, které přecházejí k mladým 
hasičům. Poté se všichni společně 
těší na pětidenní srpnové soustře-
dění kolektivu mladých hasičů. 
SDH Nepolisy jej zorganizoval 
již posedmé v ÚHŠ Bílé Poličany. 
Děti z přípravky mohou pobyt 
absolvovat s rodiči. „Máme však 
některé děti a není jich málo, které 
jsou tak samostatné, že bez jediné 
slzičky zvládnou pobyt bez rodičů, 
přestože jim je pět roků,“ usmívala 
se Marcela Vondrušková.

Podpora obce i sboru 
V nejbližší době se vedoucí 

s přípravkou chystají v rámci Pro-
jektového dne navštívit Národní 
hřebčín v Kladrubech nad Labem. 
V neposlední řadě je čeká výlet 
za vánoční atmosférou, což je 
mnoholetá tradice sboru; naváží 
tak na podobnou předvánoční 
návštěvu, naposledy na zámku 
Kačina. Pozitivní je skutečnost, 
že práce s dětmi v Nepolisech má 
výraznou podporu obce a sboru. 

Hasiči a hasičky jsou ochotni 
pomoci vedoucím při přípravě, 
výcviku a soutěžích. Obecní úřad 
poskytuje prostory pro tréninky 
a finanční prostředky, které jsou 
následně poskytovány prostřed-
nictvím SDH pro činnost mládeže. 
„Z finančních podpor obce, MŠMT, 
MAS poskytujeme dětem výstroj, 
teplákové soupravy, dresy, přilby 
a sportovní náčiní. Vážíme si toho, 
že jsme vedením obce coby hasiči 
byli oceněni medailí za práci s 
dětmi. V roce 2019 Obec Nepolisy 
získala Bílou stuhu Královéhra-
deckého kraje za práci s  mládeží 
v soutěži Vesnice roku,“ uvedl 
starosta SDH Vladimír Vondruška.

Epilog
„Vážíme si i pomoci rodičů. 

Pomáhají s dopravou dětí na akce 
a s jejich dozorem. Podílí se na pří-
pravě tomboly na hasičský ples, 
maminky upečou dobroty na akce 
pořádané pro děti, jako pálení 
čarodějnic, nocování u hasičárny, 
Mikulášskou nebo vánoční nadílku. 
Společně vysazujeme nové stromky. 
Sbor se na oplátku snaží vyjít ro-
dičům vstříc například s termíny 
schůzek. Děti učíme od raného 
věku kamarádství, ochotě pomáhat 
druhým tak, jak to dělají dospělí 
hasiči v duchu hesla: Sobě ku cti, 
obci ku prospěchu, bližnímu ku po-
moci“, dodal starosta sboru.

Věra Nutilová

Hasičský sbor v Nepolisech v Královéhradeckém 
kraji dlouhodobě vychovává svoje nástupce. V sou-
časné době se věnují dvaceti mladým hasičům 
a čtrnácti předškolákům.

Nejrychleji oblečený hasičDvojboj 
sv. Floriána

Nejeden hasič tu situaci zná. Je 
vyhlášen požární poplach a oka-
mžitě je na každém členovi výjez-
dové jednotky, aby se co nejdříve 
přemístil do hasičské zbrojnice. 
K tomu je potřebná „malá velká 
věc“, a to co nejrychlejší oblečení 
součástí zásahového oděvu. V ka-
ždém případě prvořadou roli hrají 
vteřiny a minuty. „Hasiči musí 
být samozřejmě u vozidla v plné 
výstroji co nejdříve, občas se do-
oblékají v hasičském autě. Soutěž 
Nejrychleji oblečený hasič jsme 
vymysleli před dvěma lety. Úkol 
je zdánlivě jednoduchý, po odstar-
tování se závodník snaží obléci co 
nejrychleji a přitom nezapomenout 
na detaily, které jsou rozhodčími 
hodnoceny. Což jsou takové ma-
ličkosti jako například dopnutý 
zip bundy, správně nasazená kukla 
zakrývající většinu hlavy, upnuté 
rukavice, zapnuté boty,“ upřesnila 
starostka SDH v Novém Městě 
pod Smrkem Jana Králová. Diváci, 
o které nebyla v hasičské zbrojnici 
nouze, měli jedinečnou příležitost 
řádným povzbuzováním a hlasitým 
skandováním dostat soutěžící „do 
varu“, dodat soutěži náležitou at-
mosféru. Což byl na druhou stranu 
pro závodníky sice pořádný pod-
půrný motor, ale také jistá dávka 
nervozity. Je nesrovnatelné oblékat 
se doma nebo cestou k vozidlu, byť 
hasič samozřejmě pospíchá, ale vy-
hrazený prostor hasičské zbrojnice 

V říjnu proběhla v Liberci – 
Karlinkách soutěž Dvojboj sv. 
Floriána. Po loňské „covidové“ 
odmlce Hasičský záchranný sbor 
Libereckého kraje uspořádal letos 
už 29. ročník, a to poprvé ve spo-
lupráci s SDH Liberec – Karlinky.  
Soutěže se účastnilo 10 druž-
stev v kategorii mladší žáci a 10 
družstev v kategorii starší žáci. 
Možnost absolvovat dvojboj měla 
i 2 družstva tzv. přípravky, kte-
rým smí pomáhat jejich vedoucí. 
Sponzorsky se na soutěži podílela 
tradičně Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra ČR a nově 
i Generali Česká pojišťovna a.s. 
Kategorii mladších žáků vyhrálo 
družstvo SDH Liberec – Krásná 
Studánka, kategorii starších žáků 
pak tým SDH Liberec – Pilínkov. 
Všechny kolektivy musely absolvo-
vat klasický požární útok a „tajnou 
disciplínu“, jejíž pravidla se děti 
tradičně dozvídají až po příjezdu 
na sportoviště, letos se skládala jak 
z požárních překážek, tak i skládá-
ní rozstříhaných hasičských puzzle. 
Na akci se dále podíleli rozhodčí 
z Okresního sdružení hasičů Li-
berec a po technické stránce SDH 
Liberec–Krásná Studánka a SDH 
Liberec–Horní Hanychov.

Děkujeme všem, kteří se na akci 
podíleli, za pomoc a těšíme se na 
následující jubilejní ročník.

kpt. Ing. Kateřina Štajncová

za přítomnosti fanoušků a příz-
nivců byl jakýmsi kotlem. Vloni 
vytřela zrak všem závodníkům 
hasička Andrea Nováková, která 
dokončila disciplínu v čase 29,80 
sec. Letos její čas nebyl překonán. 
Na třetím místě stanul Vojta Král
a na druhém Martin Bulíř z SDH 
Nové Město pod Smrkem, pr-
venství si časem 38,22 zajistil 
Roman Mojžíř z SDH Raspenava. 
Disciplínu si vyzkoušeli někteří 
z návštěvníků, své výkony komen-
tovali většinou konstatováním, že 
na hasičské borce zkrátka nemají. 
Výkony soutěžících byly oceněny 
nejen poháry a spacími pytli pro ty 
nejlepší, a dále drobnými cenami. 
Medaile převzali nejlepší závodníci 
a také ti nejpomalejší. „Jsme rádi, 

že se klání vydařilo. Akcí jsme le-
tos s ohledem na pandemii mnoho 
neuskutečnili. Až nyní v posledních 
měsících jsme se dostali k úpra-
vám cvičiště a pracujeme na jeho 
oplocení. Naší snahou je postupně 
si zřídit posilovnu, pro děti na let-
ním táboře jsme připravili ukázku 
činnosti, pomohli při kulturní akci 
v domově seniorů. Zorganizovali 
jsme koncert Exploze, připra-
vovali při něm občerstvení pro 
návštěvníky,“ uvedla Jana Králová.
Dodala současně, že sbor a jed-
notka si váží nemalé f inanční 
pomoci městského úřadu. „To je 
jeden z důvodů, proč jsme kdykoliv 
ochotni městu a jeho obyvatelům 
pomáhat,“ dodala starostka sboru.

Věra Nutilová
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Hasiči na síti XLIII.

V dnešním čísle Hasičských novin se v dalším dílu naší pravidelné 
rubriky za hasičskou webovou prezentací vypravíme do obce Studánka 
na Tachovsku, Plzeňský kraj. Název Studánka je pravděpodobně odvozen 
od studánky s mimořádně dobrou vodou. První písemnou zmínkou je 
Studánka připomínána k roku 1407, kdy patřila do majetku členů známého 
rodu rytířů z Trautenbergu. Rozloha katastru obce je ohraničená seve-
rozápadním svahem Rozsochy 757m n.m., východním svahem Polomu 
710 m n.m., bývalým mlýnem u koupaliště a samotou před Tachovem. 
V minulosti vesnicí procházelo několik cest místního významu např. 
do Dlouhého Újezdu, na Pastvinu atd. Ale zpátky ze silnice k hasičské 
webové prezentaci, která funguje na doméně i oblíbené redakční platformě 
estranky.cz. Z hlediska grafiky a obsahu je to pěkná a účelná prezentace 
s množstvím fotografií a dalších informací. Bohužel, ačkoli „copyright“ 
ukazuje aktuální rok 2021, jedná se spíše o časovou aktuálnost v kontextu 
platformy estranky.cz. Naprostá většina informací na webu je několik let 
stará. Web SDH Studánka totiž pravděpodobně patří k těm prezentacím, 
které prohrávají „v boji“ se sociálními sítěmi. Pravda je, že z hlediska 
rychlé obsluhy a dalších, především na sdílení orientovaných funkcí, 
nemůže statický web dynamickému facebooku konkurovat. Chcete-li 
aktuální informace o SDH Studánka, musíte navštívit facebook, což 
zvládnete pohodlně přímo z námi popisovaného webu.

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase

I rokem 2021 vás v Hasičských novinách provází rubrika, ze které 
by možná měl radost i pan Komenský. Proč? Protože právě on říkal: 
Svěřovat věci pouhé paměti znamená zapisovati je do větru, neboť naše 
paměť je prchává. Pamatujete si například, co se stalo v říjnu  před čtyř-
mi 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 2017, kdy převzali dobrovolní hasiči z 
Domašova nad Bystřicí v čele se starostkou obce Lucií Menšovou na kraj-
ském ředitelství v Olomouci hasičskou cisternu.  Domašovští hasiči si 
tehdy z Olomouce odvezli CAS 25 na podvozku Tatra 815 4x4 rok výroby 
1998 ze stanice Šternberk. Tato devatenáct let stará cisterna nahradila 
techniku CAS 32 Š 706 RTHP r. v. 1983, kterou hasiči z Domašova 
nad Bystřicí do té doby používali. Jednotka SDH Domašov nad Bystřicí 
zajišťuje výjezdy k mimořádným událostem ve své obci a v dalších sídlech 
okolní hornaté části Oderských vrchů v těsném sousedství Vojenského 
výcvikového prostoru Libavá.

zdroj foto: HZS Olomouckého kraje

Úvodní strana webu

Stránky SDH Studánka 
https://sdh-studanka.estranky.cz/

VE ZKRATCE

Necelé čtyři desítky studentů a studentek z celé ČR se zúčastnily Ote-
vřeného Akademického mistrovství ČR v požárním sportu, které se konalo 
v říjnu ve sportovním areálu u Integrovaného výjezdového centra Ost-
rava-Jih. Kvůli co-
vidovým opatřením 
nemohli například 
dorazit zástupci slo-
venských vysokých 
škol a závodilo se zde 
pouze v individuál-
ních disciplínách – 
ve výstupu na věž 
pomocí žebříku a 100 
metrů s překážkami. 
zdroj foto: HZS MSK

Říp začal měnit barvy
a nechyběla ani červená

Tradiční tmavozelená barva 
nejposvátnější české hory začala 
s příchodem října měnit svůj šat 
do podzimních odstínů. Druhý 
říjnový den roku 2021 přidal Sva-
tojiřské aleji, a především Kra-
mářskému placu červenou barvu 
desítek požárních automobilů 
a další techniky jak současné, tak 
i historické. Sobota 2. října tu totiž 
patřila druhému setkání hasičů pod 
Řípem organizovaného pod hla-
vičkou Krajského sdružení hasičů 
Ústeckého kraje a Podřipské hasič-
ské župy, která je volným svazkem 
sborů SH ČMS širokého okolí. 

Knižní křest
Po koncertu a československé 

státní hymně v podání Velkého de-
chového orchestru Mělník pod tak-
tovkou Josefa Šebesty přítomné 
přivítal starosta města Roudnice 
nad Labem František Padělek. Sta-
rostové Okresního sdružení hasičů 
Litoměřice a Podřipské hasičské 
župy, Ivo Šach a Pepa Nitra zavěsili 
na vybrané prapory stuhy věnované 
firmou Alerion. Bylo to na sym-
boly prvních českých hasičských 
sborů: Velvar, Plaňan a Roudnice 
nad Labem, nejstaršího činného 
pražského sboru Praha-Braník, 
z místa založení nejstaršího sboru 
v Rakousku ze Zákup a z domov-
ského sboru hlavního organizátora 
akce: SDH Raškovice. Potom 
už moderátor Vlastimil Čtverák 
předal slovo veliteli okrsku Dolní 
Beřkovice Luboši Šťastnému, kte-
rý spolu s Romanem Stanislavem 
měl na starosti netradiční dopravu 
hasičské vody. V deseti kbelících 
šňůrou nadšených hasičů a jejich 
příznivců se na vrchol dopravily 
lahve s Bílinskou kyselkou, kterou 
byla posléze pokřtěna kniha „Pom-
piéři, požárníci, hasiči“. Povelem 
k přepravě bylo houkání všech aut, 
které bylo zároveň pietním aktem 
za zahynulé kamarády při nedáv-
ném výbuchu plynu v Koryčanech. 
Poslední vědro po červeném kober-
ci přinesl starosta KSH Ústeckého 
kraje Jiří Henc spolu s Velkopopo-
vickým Kozlem z pivovaru, který 
byl hlavním sponzorem celého 
slavnostního dění. Mimo velko-
lepého zabezpečení občerstvení, 
věnoval vzorek svého hořkého 
moku na pokřtění knihy „Požáry“. 
Za fanfár trubačů a skvělé organi-
zace Pavla Gerberga z OSH Mělník 
kmotři a další významní hosté 
přistoupili ke dvěma dubovým 
pivovarským sudům, na kterých 
na poduškách z Alerionu byly 
položeny nedávno vydané knihy. 
První pokřtil minerálkou náměstek 
starostky SH ČMS Zdeněk Nytra, 
který se užitečnými radami podílel 
na jejím zpracování a na recenzi. 
Dalšími kmotry byl prezident 
Dobrovolnej požiarnej ochrany 

Lodě pro hasičeLodě pro hasiče

Lehké hliníkové čluny MARINE

Nafukovací čluny

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

Člun MARINE 500 F HD SC 
přímo v akci.

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

Oblíbený člun Allroundmarin POKER HD 430.

www.marine.cz

+420 605 245 414, obchod@marine.cz

Lodní motory
Prodej a autorizovaný servis lodních motorů 
pro profesionály. 

od roku 1991
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Slovenské republiky Pavol Ceľuch 
a prezident Asociace velitelů hasič-
ských záchranných sborů podniků 
Metoděj Popov. „Požáry“ pak 
hasili, tedy křtili Kozlem vedoucí 
Ústřední odborné rady historie 
a muzejnictví SH ČMS profesor 
Václav Liška, starosta města Roud-
nice nad Labem František Padělek, 
předseda spolku Hasiči Česká 
republika František Matoušek 
a Jaroslav Mikoláš, zástupce obce 
Raškovice, které autor své dílo 
věnoval. Ten pak publikaci převzal 
k předání do muzea autorova rodi-
ště. Zdeněk Nytra požádal přítom-
ného náměstka starostky SH ČMS 
Jana Aulického, aby první křtěnou 
knihu předal do Centra hasičského 
hnutí v Přibyslavi. Před tím obě 
díla Josefa Nitry a přítomné pra-
pory požehnal litoměřický biskup 
Jan Baxant a všechny účastníky 
slavnosti požehnal biskup Česko-
slovenské církve husitské David 
Tonzar. Metoděj Popov, František 
Matoušek a zástupce slovenské 
delegace Sergej Laborecký předali 
autorovi knih medaile a poděková-
ní za jeho činnost. Největší uznání 
za jeho práci pro hasičskou historii 
na závěr vyslovil prezident DPO 
Slovenské republiky.

Nová hasičská tradice
Z vrcholu Řípu se pak všichni 

přesunuli na Kramářský plac, 
kde je u stánku dalšího velkého 
sponzora akce, projektu Hasičovo, 
vítal hejtman Ústeckého kraje 
Jan Schiller. Pepa Nitra pak vzác-
né hosty pozval na dorty ve tvaru 
a s titulními stranami svých knih.  
Výstava techniky byla zásluhou 
starosty SDH Roudnice nad Labem 
Jakuba Bakalára. Zájemci si mohli 
prohlédnout kontejner z pražského 
letiště, starší i novější cisterny, 
krásnou stříkačku Stratílek z roku 
1933 z SDH Levínská Olešnice, 
jediný hydrofor svého druhu z SDH 
Hněvčeves a další zápřahovky. 
Bylo toho hodně a k tomu vyhrá-
vala mělnická kapela, kterou poz-
ději vystřídal dýdžej Bohouš Schoř. 
Nejlepší ze všeho však byla ukázka 
nejmenších hasičů zPředonína 
pod vedením obětavé Moniky 
Haklové. Ještě, než se více než 
padesátka sborů rozjela ke svým 
domovům, slovenští kolegové zajeli 
položit věnec obětem II. světové 
války do Terezína, spolu se staros-
tou OSH Litoměřice Ivo Šachem, 
který symbolické květy položil 
za Podřipskou hasičskou župu. 
Druhé setkání bylo již do detailu 
připraveno vloni. Bohužel, zasáhla 
opatření ke covidu a doslova na po-
slední chvíli muselo být vše odvo-
láno. Akce mohla být uskutečněno 
až letos, a bezesporu se vydařila. 
Zdá se, že pod Řípem vzniká nová 
hasičská tradice. (rd)

V sobotu 18.9.2021 proběhl 
v Černovíru u Ústí nad Orlicí již 
XXVI. ročník Závodu požárnické 
všestrannosti mladých hasičů - 
Memoriál Zdeňka Veselého. Soutěž 
probíhá dle směrnic hry Plamen 
a je vlastně přípravou na podzimní 
okresní kolo Plamene.

Prakticky si ověřit svoje schop-
nosti přijelo 55 pětičlenných hlídek 
z okresů UO, RK a SY. Zvítězila 
domácí hlídka Černovír A, před 
Lichkovem D a Lichkovem B. Star-

V Černovíru se závodilo
ších hlídek soutěžilo 28. Zvítězila 
Lukavice C před Vysokým Mýtem 
A a Svatým Jiří. Doplňkového 
závodu jednotlivců na 60 metrů 
překážek, zařazeného  do Ligy MH 
okresu Ústí nad Orlicí se zúčastnilo 
115 závodníků ve čtyřech kate-
goriích. Mezi mladšími zvítězili 
Viktorie Břízová (Žichlínek) a Jan 
Mihulka (Bohousová). Ze starších 
byli nejrychlejší Denisa Boháčová 
(Lukavice) a Patrik Filip (Choceň).
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Nejstarší moravský sbor slavil

Svojkovský záchranář 
na jedničku!

Gratulanti z blízka 
i zahraničí 

V sobotu 11. 9. 2021 se sešli 
na nádraží ve Fulneku nejen ful-
nečtí hasiči, ale i družební kolegové 
ze Sobotky, okr. Jičín, a Popielowa 
z Polska, a také spřátelené sbory 
z okrsku a širšího okolí. Průvod 
vyrazil za historickou stříkačkou 
z roku 1909 taženou koňmi, vedl 
ho starosta SDH Jiří Marek, násle-
dovali vlajkonoši s prapory, pak 
uniformovaní hasiči a následovala 
technika v držení JSDH Fulnek 
a okolních sborů. Na náměstí 

Třetí ročník Svojkovského zá-
chranářského víkendu podpořila 
obec Svojkov, Česká asociace 
záchranářů Praha, SDH Dolní Pod-
luží, a hasiči FFW Grossschönau. 
Hlavním organizátorem byl SDH 
Svojkov a ČCK Šluknov.

Akce byla určena pro mladé 
hasiče a záchranáře. V průběhu 
víkendu byly dětem vyhlašovány 
poplachy k reálně nasimulova-
ným mimořádným událostem, 
ke kterým vyrážely pod dozorem 
vedoucích ve vozidlech IZS.

Hasiči a záchranáři
„Děti byly rozděleny do tří 

skupin, ve kterých byli vždy mladí 
hasiči společně s mladými záchra-
náři. Poplach byl vyhlašován roze-
zněním mechanické sirény a sou-
časně z megafonu byla sdělena 
upřesňující informace, například: 
Výjezd, lesní požár, skupina číslo 
dvě. Z hrajících si dětí se náhle stali 
uvědomělí záchranáři, kteří doběh-

Dobrovolní hasiči ve Veselíčku 
u Lipníka nad Bečvou mají klub 
dárců krve a plazmy. Situace 
v uplynulém období, kterému 
dominovala pandemie nového 
koronaviru, přiměla člena SDH
Jardu Pechového ke konkrétnímu 
činu: založení klubu dárců krve. 
Oslovil několik členů SDH, zda 
by se s ním nechtěli zúčastnit 
společného odběru krve. Dnes, 
po roce existence klubu, mají jeho 
členové za sebou čtyři společné 
odběry v přerovské nemocnici. 
Během těchto odběrů darovali 
celkem 34 litrů krve a 11 litrů 
krevní plazmy. K dnešnímu dni je 
v klubu zaregistrováno 41 členů. 
Z tohoto počtu je 21 žen a 20 mužů. 
Cenné je i to, že je mezi nimi 20 
prvodárců. Mnozí z nich již mají 
vlastní tričko, na kterém mají jmé-

Fulnek ve znamení „hasičské červené“. 

Dobrovolní hasiči ve Fulneku slavili 160. výro-
čí založení sboru. Po celý měsíc září probíhala 
v Knurově paláci na náměstí výstava Ze života 
fulneckých hasičů, kde návštěvníci mohli zhlédnout 
mnoho dokumentů a fotek z dlouhodobé historie 
života hasičů. Byly vystaveny staré i soudobé uni-
formy, replika historické uniformy, sbírka Floriánů, 
zásahové obleky, požární stroje, hadicový vozík 
za stříkačku koňku, historické členské průkazy, po-
zvánky na ples, staré hasičáky, džberovky, berlovky 
a mnoho dalších exponátů. 

jsme převzali z rukou starosty 
města stuhu k praporu a průvod 
pokračoval k PZ, kde se konala 
slavnostní VVH se zprávou o mno-
haleté činnosti hasičů, zdravice 
hostů, které přednesli: náměstek 
starostky SH ČMS Richard Du-
dek, ředitel HZS MSK Nový Jičín 
Petr Adamus, starosta města Petr 
Ertelt, místostarostka města Lucie 
Činčalová, starostové družebních 
sborů. Následovalo předání medailí 
a ocenění. Po VVH se na přilehlém 
hřišti konala tradiční soutěž mezi 
Fulnekem, Sobotkou a Popielovem. 
Družstva mužů i žen se utkala 

za podporování přihlížejících, 
počasí nám přálo, takže i následná 
volná zábava probíhala ve výborné 
náladě, předávaly se zkušenosti 
a utužovalo se přátelství. 

Síla, soudržnost 
a připravenost 

Následná oslava výročí se ko-
nala o týden později – v sobotu 
18. 9. 2021, kdy od PZ vyjel prů-
vod hasičských vozů, který objel 
Fulnek a dojel na náměstí, kde byly 
všechny vozy vystaveny. Technika 
byla zastoupena dvěma hasičský-
mi stříkačkami z let 1906 a 1906 
v držení SDH Lukavec a SDH 
Fulnek, následovaly vozy novější, 
avšak již také historické, až po 
nejmodernější techniku v držení 
sboru, jehož jednotka je zařazena 
v kategorii JPO II. Celkem bylo 
vystaveno přes 30 vozů, které 
byly někdy v držení fulneckých 
hasičů např. Tatra 148, ZIL, žebřík 
IFA, Tatra 815, CAS 30, dopravní 
automobily, které jsou v držení 
okolních sborů např. Adler, Scania 
a mnoho dalších. Vystaveny byly 
i zásahové vozy HZS. Ukázky 
hašení předvedli nejen fulnečtí 
hasiči. Hasiči z Oder hasili hořící 
automobil a hasiči ze Studénky 
likvidovali nebezpečné látky. Děti 
se bavily i na skákacím hasičském 

autě a skluzavce, bylo připraveno 
pohoštění a dokonce se starostovi 
SDH podařilo domluvit přelet 
gripenů nad fulneckým náměstím 
v rámci jejich předvádění na dnech 
NATO na nedalekém Mošnovském 
letišti. Své umění předvedli i mladí 
hasiči z Fulneku a ze Suchdolu 
nad Odrou.

Epilog
Připomínkou tragicky zesnulých 

dobrovolných hasičů z Koryčan 
bylo pietní místo s pokladničkou, 
do níž se podařilo vybrat cca 
9.000,-Kč. Fulnečtí hasiči částku 
zaokrouhlili na 10.000,-Kč, které 
byly následně zaslány na účet 
vyhlášené sbírky pro pozůstalé. 
O všechny akce byl ze strany 
přihlížejících velký zájem, propa-
gace práce dobrovolných hasičů 
se vydařila, hasiči se sešli na jiné 
akci, než jsou zásahy, a tak jsme s 
oslavami našeho výročí spokojeni 
a s vervou se pustíme do dalších 
let naší pestré činnosti. Děkuje-
me všem našim členům, kteří se 
podíleli na zajištění oslav, všem 
hasičům spřátelených sborů, kteří 
svou účastí na akcích přispěli 
k velkolepému předvedení síly,  
soudržnosti  a připravenosti hasičů. 

Světlana Marková
SDH FulnekSlavnostní průvod za historickou stříkačkou. 

Hasiči z Radíkova
slaví double

Po několikaleté odmlce se na ha-
sičskou scénu v roce 2018 vrátilo 
družstvo mužů z Radíkova, a to 
ve velmi netradičním složení (4 
muži a 3 ženy). Málokdo tehdy 
věřil, že by toto soutěžní družstvo 
mohlo konkurovat klasickým 
mužským týmům. Jak to všechno 
začalo? Část ženského týmu Radí-
kova se po únavných extraligových 
bojích rozhodla ukončit kariéru 
a další část hledala novou motivaci. 
Původní vtip, že by holky mohly 
nastoupit za muže, se zdál být 
směšný. Kdo by chtěl běhat s hol-
kama? A kdo by chtěl takový tým 
podpořit? Postupně však nahlo-
dával jejich myšlenky čím dál víc 
a z vtípku se stal plán, který začal 
nabírat reálné obrysy. Co bývá 
v jiných týmech největší problém, 
se tady totiž ukázalo jako problém 
nejmenší - personální složení. 
Když kluci zjistili, že to není vtip, 
byla nová motivace na světě i pro 
ně. Přestože v podpoře pro tento 
tým nebyli všichni zajedno, poda-
řilo se přesvědčit domácí základnu 
o pomoc. Díky Romanu Hynčicovi 
a nakonec i SDH Radíkov se po-
dařilo zajistit sportovní vybavení. 
Díky L. Kopřivovi a SDH Jasenice 
zase dopravu na závody. V roce 
2018 se družstvo mužů (a žen) 
umístilo v mužské kategorii Velké 
ceny okresního sdružení hasičů 
Přerov na 4. místě a v Podhos-
týnské hasičské lize na místě 5. 
Dokázali tak, že i jako tým s téměř 
polovinou žen, dokážou konkuro-
vat klasickým týmům a dokonce 
bojovat i o příčky největší. Místo 

zklamání se dostavila motivace 
v boji vytrvat. V roce 2019 obsadil 
Radíkov 3. místo ve VCPR OSH 
Přerov a stal se dokonce senzačně 
vítězem PHL. V roce 2020 se díky 
epidemiologické situaci tyto ligy 
nerozběhly, ale radíkovští hasiči 
našli možnost absolvovat ligu v ji-
ném okrese a stali se vícemistry 
Biomac Hanácké extraligy. Přes-
tože v týmu dochází každoročně k 
personálním obměnám (holky se 
střídají v těhotenstvích a porodech) 
a někteří kluci odchází namoti-
vovaní za lepším na extraligu, 
rozhodl se tým zkusit štěstí i v roce 
letošním. Objevily se i myšlenky 
na změnu kategorie z mužské na 
veteránskou, nikdo totiž nemládne. 
Zároveň existovala i možnost kon-
ce „v nejlepším“. Ze všech variant 
zvítězila ta první, a to pokračovat v 
zaběhlé kategorii a doladit taktiku 
pro novou sestavu. Ovšem prvotní 
výkony byly jako na houpačce a až 
v druhé části sezony se podařilo 
výkony ustálit. Proto po velmi 
krušných začátcích a nezdarech 
věřil v úspěch málokdo. O to větší 
a neočekávaná byla radost na konci 
sezony.

Radíkovští muži se stali mistry 
VCPR OSH Přerov pro rok 2021! 
Na PHL situace nevypadala vůbec 
dobře, tým stoupal až ze samého 
dna tabulky. Bylo to drama až do 
posledního závodu, kde se Ra-
díkovu podařilo vyhrát a obhájit 
mistrovský titul i na Podhostýnské 
hasičské lize. To co se na začátku 
léta jevilo jako téměř nemožné, 
se stalo skutečným. Double pro 
rok 2021!!

Michaela Hynčicová, Petr Cvešper, Adam Melichar, Lucie Dreiseitlová, David Holinek,
Libor Hynčica, Jakub Sirbu, Štěpán Kelar, Radim Navrátil, Libor Přikryl

li do zbrojnice, nasadili si přilby 
a odjížděli skutečnou hasičskou 
cisternou a sanitním vozem, aby 
pomohli někomu v nouzi. Na místě 
přítomný oznamovatel pak sku-
pině sdělil základní informace o 
události,“ uvedl Petr Junek, velitel 
výjezdového družstva JPO Svojkov 
a místostarosta sboru.

Pestrý program
Na stanovištích děti samy ko-

munikovaly s oznamovatelem, 
měly za úkol např. najít zraněnou 
osobu, poskytnout první pomoc 
a zajistit společnými silami trans-
port do sanitního vozu. Při zásahu 
zobrazeném na fotografii šlo o oso-
bu, která měla po pádu poraněnou 
hlavu a obě nohy, mladí hasiči 
a záchranáři se museli rozhodnout, 
v jakém pořadí poranění ošetří 
a jakým způsobem zajistí její trans-
port. Součástí každého výjezdu 
bylo jeho závěrečné vyhodnocení. 
„Pořadateli byli pro soutěžící 

připraveny další simulované situ-
ace, například záchrana turisty 
v nepřehledném a nepřístupném 
terénu, lesní požár s vyhledáváním 
zraněných lidí a noční vyhledá-
vání osob. Ve volném čase si děti 
společně užily her ve svojkovské 
Zámecké zahradě, šlo o branné 
hry s hasičskou tématikou, střelbu 
ze vzduchovky, fotbal, házenou 
nebo hru na schovávanou a dal-
ší. Naučily se orientaci na vodní 
hladině a ovládání motorového 
člunu pod vedením instruktorů. 
K záchranářskému víkendu patři-
lo samozřejmě koupání, nadšené 
byly z aquazorbingu,“ upřesnil 
Petr Junek. „Jsme rádi, že se akce 
osobně zúčastnil také velitel ha-
sičů z německého Grossschönau, 
jednotky dobrovolných hasičů, 
se kterou společně s ČČK Šluknov 
spolupracujeme již 8 let. Společně 
organizujeme mezinárodní cvičení 
a účastníme se kulturních akcí.“

Zdařilá akce
Průběh záchranářského víkendu 

mladých hasičů a záchranářů zhod-
notil místostarosta sboru a velitel 
družstva SDH Svojkov Petr Junek 
následovně: sedm výjezdů k re-
álně nasimulovaným událostem, 
včetně jednoho k hledání osob v 
rojnici, dva výjezdy s motorovým 
člunem, dvacet druhů koláčů a bu-
chet, velká zmrzlina pro všechny, 
34 rozzářených dětských očí, akce 
bez jakéhokoliv poranění účastní-
ků. Dodal současně, že všem, kteří 
se na zdařilé akci podíleli, patří 
velikánský dík.

Věra Nutilová

Daruj krev – zachraň život
no, užívanou přezdívku i krevní 
skupinu. Zádová část trika nese 
název klubu: Daruj krev, zachraň 
život. Mimo tuto aktivitu se klub 
zapojil i do náboru dárců kostní 
dřeně. Na akci „Hrdinové okresu 
Přerov“, organizované za účelem 
získat dárce kostní dřeně, bylo 
mezi 25 občany zaregistrováno 9 
členů klubu. 

Post scriptum: Člen SDH Ve-
selíčko u Lipníka nad Bečvou 
a zakladatel klubu „Daruj krev, 
zachraň život,“ Jaromír Pecha, 
oslavil 50. narozeniny. Má za sebou 
již 300 odběrů krve. Je registrován 
i v centrálním registru dárců kostní 
dřeně. Má dva syny, kteří v dob-
rovolném dárcovství krve jdou 
ve šlépějích svého otce.      

Antonín Hučín,
foto archiv autora

Jaromír Pecha na snímku v klobouku

Setkání hasičů 
v Oslavanech 

V září 2021 se v Oslavanech u Brna 
sešli už po deváté fandové hasičské 
historie. Město Oslavany pořádá tra-
diční Oslavanské slavnosti na počest 
příjezdu krále Přemysla Otakara I. 
Hasičům se v Oslavanech daří, 
město podporuje provoz hasičského 
muzea v místním zámku a umožnilo 
jim v zámecké zahradě pořádat 
sraz hasičské historické techniky. 
Organizace srazu se ujali členové 
Odborné rady hasičské historie OSH 
Brno-venkov. Po roční vynucené 
přestávce se zase sjelo několik kusů 
hasičských stříkaček, které dobro-
volní hasiči opečovávají. Nejstarším 
exponátem se přijeli pochlubit dob-
rovolní hasiči z SDH Věžná. Ruční 
potahovou stříkačku vyrobila firma 
Knaust Wien v roce 1879. Hasiči 
z Neslovic předvedli zachovalou 
a plně funkční ruční stříkačku Sme-
kal z roku 1904. Součástí vybavení 
stříkačky je udržované původní 
příslušenství a nádherné historické 
přilby. Pokrok v hašení požárů zna-
menaly motorové stříkačky. Jednu 
perfektně zrenovovanou předvedli 
hasiči z Bedřichovic. Je z roku 1935 
a vyrobil ji Jan Chotěbor v Brně. 
U vchodu do zámecké zahrady 
zaujala přicházející návštěvníky 
výstavka uniforem, přileb, hasičské 
výstroje, odznaků a jiných památek. 
Výstavu připravil člen odborné 
rady Z. Moural. Malí návštěvníci si 
vyzkoušeli svoje znalosti o hasičích 
a záchranářích u stánku prevence, 
který připravil bratr J. Kožnárek. 
Děti dostaly za snahu malý dárek.  
Děkuji všem organizátorům a spo-
lupracovníkům za pomoc a všechny 
zveme na jubilejní, desátý ročník 
srazu, který je naplánován na začá-
tek září 2022.  

Zdeněk Moural, člen odborné 
rady hasičské historie, foto 

archiv ZM
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PRO CHVÍLE ODDECHU

V letošním roce byla na Frýdecko-Mís-
tecku otevřena replika dřevěného kostela, 
který lehl popelem po žhářském útoku. 
Stavba repliky přišla na 33 milionů 
korun. Částečně byly náklady hrazeny 
i z veřejné sbírky. Na tři nové zvony při-
spělo město Ostrava. Pokud si nevzpome-
nete na jméno kostela, neskládejte ruce 
v klín. Vezměte do nich tužku a zkuste 
vyluštit tajenku naší křížovky.

zdroj foto: Qasinka, CC0,
via Wikimedia Commons   

ZAUJALO NÁS...

1. Záznam o předání zásahu 
se vyhotovuje:

a)  jeden
b)  ve dvou provedeních
c)  ve třech provedeních

2. Pokud nelze ihned předat mís-
to zásahu dotčené osobě:

a)  zabezpečí velitel zásahu po 
dobu hrozícího nebezpečí 
dohled

b)  zabezpečí policie po dobu hro-
zícího nebezpečí dohled

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

c)  zabezpečí místní jednotka 
po dobu hrozícího nebezpečí 
dohled

3. Předání místa zásahu:
a) se hlásí vyšetřovateli příčin 

požáru
b) se hlásí na operační středisko
c) se nehlásí, jen sepisuje

4. Velitel zásahu může nařídit:
a)  pravidelnou kontrolu místa 

zásahu

b)  vyloučení věci z užívání
c)  zastavení provozu firmy

5. O stanovených opatřeních ve-
litel neodkladně informovat:

a) starostu obce
b) orgán vykonávající státní 

požární dozor
c) velitele místní jednotky

správné odpovědi: 1b, 2a, 3b, 4a, 5b

Předání místa zásahu

Replika vyhořelého kostela
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Nácvik zásahu při požáru lodi 
Na vodní nádrži Slapy se setkaly složky IZS, aby si procvičily společný 
zásah na požár plavidla. Cvičení se zúčastnili hasiči z Dobříše, Sedlčan 
a Jílového u Prahy, dále poříční oddělení Policie ČR a Vodní záchranná 
služba ČČK. Plavidlo, které simulovalo hořící loď, poskytla Státní plaveb-
ní správa. Námětem výcviku byl požár plavidla uprostřed vodní plochy, 
ze kterého se skokem do vody zachránily dvě osoby. Hasiči museli použít 
přenosné plovoucí čerpadlo, ze kterého vedli útočný proud na hořící loď. 
Hasební zásah na požár plavidla na vodní ploše je velmi specifickou 
disciplínou. Od jiných požárních zásahů se odlišuje především tím, že 
jednotky nemohou vést zásah běžnými postupy, protože místo požáru je 
nedostupné pro mobilní hasičskou techniku ze břehu. K požáru plavidla 
může dojít také v oblasti, kam se běžná požární technika nedostane 
vůbec. Právě v takových případech je nutné kombinovat zásah na vodní 
hladině s hasebním zásahem. Náročnost řešení takové mimořádné udá-
losti je také velmi ovlivněna typem plavidla, jeho velikostí, konstrukcí 
lodi, eventuálně i přítomností tlakových lahví. Významnou roli hrají také 
meteorologické a hydrologické podmínky.

HZS Středočeského kraje 

Výročí 130 let SDH Kyjovice, díl. II. 

Nová technika
V šedesátých letech se do vedení 

sboru dostává mladší generace. 
Na postu předsedy se vystřídali 
Václav Havrlant a Emil Sochorek, 
velitelem byl Arnošt Mikošek. 
Prvořadým úkolem v následujícím 
období byla obnova techniky. Sta-
ré auto je nahrazeno Tatrou 805 
s plachtou a s motorovou stříkačkou 
PS 8. Postupně je také kladen velký 
důraz na prevenci a práci s mládeží. 
To přivádí do vedení sboru další 
mladé členy. Předsedou se stal 
František Sochorek a velitelem Mi-
roslav Krčmář, který v této funkci 
vytrval až do roku 2004. Společný-
mi silami se zasloužili o výměnu 
Tatry s plachtou za Tatru skříňo-
vou. Od roku 1987 dostávají hasiči 
k využívání hasičské vozidlo CAS 
25, které bylo v majetku místního 
JZD. Aby mohlo být vozidlo umís-
těno v hasičské zbrojnici, musela se 

(dokončení z minulého čísla) 
V roce 1955 byla nahrazena stará Pragovka vozidlem americké výroby BETT 
Ford, které Kyjovickým hasičům sloužilo až do roku 1965.

na půlce HZ snížit podlaha. V té-
mže roce je okresním výborem PO 
přidělena sboru motorová stříkačka 
PPS 12 vč. výzbroje. Po událostech 
v r. 1989 přišli hasiči o vozidlo CAS 
25, které bylo vráceno JZD. Proto 
obecní zastupitelstvo v roce 1990 
odsouhlasilo pronájem vozidla 
CAS 32 za měsíční částku 1600 Kč. 
Vozidlo sloužilo nejen hasičům, 
ale i obci k rozvozu pitné vody. 
V letech 1991 až 1999 byla pozor-
nost věnována nejen hasičskému 
vozidlu, které bylo několikrát ob-
měňováno, ale i hasičské zbrojnici, 
která byla postupně upravována dle 
potřeb a možností.

Členská základna
V roce 2001 slavil sbor 110. 

výročí svého vzniku. Při této příle-
žitosti mu obecní úřad předal ručně 
vyšívaný hasičský prapor, který byl 
oceněním veškeré hasičské činnos-

ti i úspěšné práce s mládeží. Další 
ocenění (převedení JSDHO z kate-
gorie JPO V do kategorie JPO III) 
předcházelo oslavě 120. výročí 
sboru a dodatečně bylo „doplněno“ 
i koupí nového auta. Hasiči ovšem 
na vavřínech „neusnuli“. Součas-
ná základna sboru má 125 členů 
(z toho 24 MH), kteří se pravidelně 
zapojují do bohaté činnosti sboru 
(např. organizace plesů, HASÍK 
-  preventivně výchovná činnost 
ve školách, pomoc obci aj.) a také 
do různých soutěží (mnohé z nich 
i sami organizují), ve kterých se 
umísťují na předních místech. 
Zvláště MH pod vedením Adama 
Pretsche dosahují velmi dobrých 
výsledků a mnohdy úspěšně repre-
zentují nejen svou obec, ale i okres 
nebo kraj. Proto i letošní oslavy 
130. výročí založení sboru, které 
proběhly v závěru měsíce srpna, 
byly velkolepé. 

Program oslav
Oslavy 130. výročí založení 

sboru začaly slavnostní mší svatou, 
kterou v místní kapli sv. Víta sloužil 
P. Zdeněk Šimíček. Součástí mše 
bylo také žehnání a následné při-
pnutí stuhy ke sborovému praporu, 
kterou k 130. výročí založení sboru 
věnoval obecní úřad. Po mši se 
hasiči průvodem přemístili do sálu 
nedalekého hostince „U Vašiců“, 
kde se konala slavnostní valná 
hromada. Jako hosté se jí zúčastnili 

zástupci okolních sborů, zástupce 
VV OSH, náměstek starosty KSH, 
zástupce ÚO HZS a starosta obce. 
Součástí valné hromady byla nejen 
zpráva mapující uplynulých 130 let, 
ale také ocenění mnohých členů 
sboru. Mezi oceňovanými byl sta-
rosta obce Ing. Ctibor Vajda a také 
dlouholetý velitel a starosta sboru 
br. Miroslav Krčmář, kterému 
byl udělen titul „Čestný starosta 
SDH“. Následující den oslavy 
pokračovaly taktickým cvičením 
a prohlídkou firmy Kovomont. O 
týden později byly oslavy doplněny 
soutěžemi – další kolo okresní ligy 
veteránů „O pohár starosty SDH“ 
a noční soutěž v netradičním po-
žárním útoku. Následující sobota 
byla věnována soutěžním ukázkám 
a zábavě. MH předvedli ukázku po-
žárního zásahu, hasiči z Radvanic 
vyprošťovali postižené z havarova-
ného vozidla a družstvo mužů OSH 
Opava (vracející se z pohárové 
soutěže CTIF ve Vlčnově, odkud si 
přivezlo 3. místo ve své kategorii) 
předvedlo komentovanou ukázku 
požárního útoku CTIF. O zábavu 
se „postarala“ skupina Kyjovické 
klepeto, Jiří Zonyga, Kabát revival 
a DJ Pavel Otrusina. Nechyběly ani 
různé atrakce pro děti. Slavnostní 
tečkou byl pěkný ohňostroj.    

připravil J. Dumbrovský, 
foto archiv autora  

Otestujte si své hasičské znalosti

Soutěž pro nejmenší
V Teplicích proběhla pro hasičské 
děti od 3 do 15 let soutěž O pohár 
starostky SH ČMS OSH Teplice. 
Tato soutěž má již tradičně hojnou 
účast dětí předškolního a školního 
věku. Je pořádána v areálu parkovi-
ště PENNY Teplice a lákadlem pro 
děti je sponzorská návštěva s ob-
čerstvením v McDonald’s. Soutěž 
byla připravována ve spolupráci 

s HZS Územního odboru Teplice, 
Sportovním klubem HZS Ústeckého 
kraje a vydatné pomoci sponzorů, 
kterým bylo v úvodu zahájení sou-
těže poděkováno. HZS Ústeckého 
kraje se Sportovním klubem hasičů 
Ústeckého kraje a okresním sdruže-
ním hasičů Čech, Moravy a Slezska 
děkují sponzorům a mediálním part-
nerům, kteří podporují tyto aktivity:

Město Teplice, Teplický deník, 
SVS a.s., HET s.r.o.,

Louda Auto a.s.
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PAVLIŠ A�HARTMANN - výroba�a�prodej�požární�techniky
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Pavliš a�Hartmann,�spol.�s�r.o
V�Telčicích�249
53312�Chvaletice

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

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

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

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

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

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

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

Na návštěvě 
v okrese 
Chrudim

na str. 7

Někde ano!
Někde ne?

Miliarda  
pro výcviková 

střediska

na str. 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezident 
ocenil i hasiče

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Dokončení na straně 7)

V dnešním díle naší pravidelné 
rubriky vás trochu netradičně 
pozveme do Památníku Lidice. 
Důvodem je, i že i na tomto místě 
evokujícím velmi tragické oka-
mžiky našich dějin, najdete pre-
zentovanou historickou hasičskou 

Pozvánka do Památníku Lidice  
techniku.  Posláním Památníku 
Lidice je péče o trvalé uchování 
vzpomínky na vyhlazení obce Li-
dice a utrpení jejích občanů, kteří 
se dne 10. června 1942 stali obětí 
nacistického násilí, a zachování 
jména obce Lidice jako celosvě-

tového symbolu obětí válečných 
zločinů. Areál Lidic byl prohlášen 
kulturní památkou 3. března 1962, 
16. srpna 1995 byl nařízením vlá-
dy prohlášen za národní kulturní 
památku. Shodou náhod, doslova 
zázrakem, zkáze Lidic unikly dva 
významné předměty, dokumen-
tující dějiny obce před tragédií. 
Hasičská stříkačka, kterou lidičtí 
zapůjčili do sousední obce Dolany, 
v červnu roku 1942 tudíž v Li-
dicích nebyla, a dveře lidického 
kostela, dnes vystavené v expo-
zici muzea. Oba tyto předměty 
jsou zachyceny na předválečných 
fotografiích z Lidic, takže o jejich 
autenticitě není pochyb, nebyly 
zničeny ani poškozeny tak, aby 
musely být zcela rekonstruovány. 
Exponát historické hasičské stří-
kačky je vystaven v přístupném 
suterénu budovy muzea.

zdroj foto:
www.lidice-memorial.cz

Pavliš a Hartmann
výroba a prodej požární techniky

Novinka v nabídce
Batoh s vybavením zejména pro hašení lesních požárů 
nebo hašení ve špatně přístupném terénu.
K dostání ve třech variantách.

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

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

www.phhp.cz
https://eshop.phhp.cz

BASIC

CLASSIC

PROLINE

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.

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 

Třetí zářijový víkend připravila 
Odborná rada mládeže při Okres-
ním sdružení hasičů Kroměříž 
školení vedoucích kolektivů. Ten-
tokrát se čtyřicítka dospělých sešla 
na chatě Camilla na Skavsku.  Po 
ubytování a nezbytných organi-
začních záležitostech se pustili 
do nabitého programu.  Úvod již 
tradičně patřil seznamovacím 
hrám, ledolamkám, které přispěly 

Poslední zářijové dny přinesly 
velešínským hasičům velké chví-
le. Uspěli na pražském výstavi-
šti v Holešovicích, kde soutěžilo 
dvanáct družstev dobrovolných 
hasičů na mistrovství České repub-
liky ve vyprošťování u dopravních 

Za námi je již 12 ročník nejstarší 
TFA soutěže v Ústeckém kraji, kte-
rý je letos zařazen do nově vzniklé 
série TFA ligy SEVERU.  Nejenom 
hezké počasí přilákalo na fotba-
lové hřiště do Libočan početnou 
diváckou kulisu, která podpořila 
desítky železných hasičů a hasiček 
ve 3. kole TFA ligy SEVERU. Na 
startovní čáru se toto kolo postavilo 
55 závodníků ve 3 kategoriích, 
kteří změřili své síly v kompletní 
zásahové výstroji. 

Vedoucí kolektivů mladých hasičů na Skavsku
k seznámení jednotlivých účastní-
ků a navození příjemné atmosféry. 
Vedoucí si prakticky vyzkoušeli 
přípravu a provedení útoku CTIF 
a závodu požárnického všestran-
nosti. Při společné diskusi si při-
pomněli nejdůležitější zásady při 
práci s dětmi a celým kolektivem. 
Velmi zajímavá byla přednáška na 
stále aktuálnější téma Hrozby IT 
od skvělého lektora pana Raszky 

z organizace E-bezpečí.  Získali 
informace o RESCUE CAMPU, 
který se letos poprvé konal v našem 
kraji pro dorostence jako přípra-
va pro vstup do jednotek sboru. 
Prostor byl věnován i obecným 
podmínkám pro práci s kolekti-
vem, zaměření celoroční činnosti, 
užitečným internetovým odkazům 
a informačním kanálům. Zásady 
první pomoci nám připomněla 
Jarmila Rozkydalová. Čas se našel 
i na sdílení vzájemných zkušenosti, 
nápadů a tipů. Pevně věříme, že 
získané informace nevedly jen k 
získání nebo obnovení potřebné 
kvalifikace, ale vedoucí je i prak-
ticky využijí při činnosti s dětmi. 
Poděkování patří všem, kteří se 
aktivně podíleli na přípravě a 
hladkém průběhu školení a SDH 
Morkovice za zapůjčení materiálu. 
Odborná příprava vedoucí kolekti-
vů byla spolufinancována z dotace 
MŠMT.

Lenka Stojanová

Reportáž o velešínských hasičích Druhý ročník 
závodu železný hasič nehod. Velešínským hasičům se 

na soutěži povedlo zaklíněnou 
osobu vyprostit z automobilu v nej-
rychlejším čase. Trvalo jim to 15 
minut a 39 sekund. Reportáž o tom-
to výkonu najdete na webu dh.cz. 
Pro ČRo ji natáčel Zdeněk Zajíček.


