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Nová hasičská zbrojnice
v Sudoměřicích 

Pozvánka do Technického 
Moto muzea Nováky 

Hasiči trénovali s Leteckou službou Policie ČR ve Špindlerově Mlýně. Více najdete na straně 2. foto: mf

Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi

Starostka sdružení Monika 
Němečková v úvodu vyslovila 
poděkování za kvalitní organizaci 
a průběh VI. sjezdu SH ČMS, 
na němž se velkou měrou podílelo 
zejména Krajské sdružení hasičů 
Jihomoravského kraje. Představila 
vedoucí nově zvolených odborných 
rad sdružení. Informovala o per-
sonálních změnách v SH ČMS. 
Přítomné starosty OSH infor-
movala o jednání VV SH ČMS 
a Vedení SH ČMS. Připomněla 
v té souvislosti, že na jednání 
Poslanecké sněmovny PČR v září 
2021 byla schválena novela zákona 
č.325/2001 Sb., o užívání státních 
symbolů ČR, která umožňuje užití 
státního znaku také spolkům pů-
sobícím na úseku požární ochrany 
na stejnokrojích.

Uvedla, že byla schválena Strate-
gie mládeže SH ČMS 2030+, část I. 
Koncepce činnosti s kolektivy 
mladých hasičů. Byla vypracována 
coby povinná příloha k žádosti 

V Centru hasičského hnutí v Přibyslavi proběhlo 
23. října 2021 shromáždění starostů OSH. Proběhlo 
za kompletní účasti vedení SH ČMS, které bylo 
zvoleno na VI. sjezdu SH ČMS v Brně.

o titul Organizace uznaná pro práci 
s dětmi a mládeží MŠMT od roku 
2022 a schválena VV SH ČMS. 
V současné době zbývá schválení 
Senátu ČR a podpis prezidenta 
republiky.

V programu Zasloužilý hasič 
a udělování titulů včetně titulu 
Záslužný řád českého hasičstva 
jsou stanoveny termíny předání. 
Na návrh Josefa Netíka je garantem 
aktivu ZH Jan Aulický. 

Starostka sdružení informovala 
o průběhu MČR Plamen a MČR 
dorostu a poděkovala za výraznou 
spolupráci se členy OSH Šumperk 
a Jihlava a rovněž KSH Vysočina 
a Olomouckého kraje. Připomněla 
mj. významné akce v letošním 
roce, v nichž se skvěle prezento-
vali čeští zástupci. Zejména na MS 
v Chorvatsku, nepřehlédnutelné 
byly úspěchy reprezentace ČR 
v požárním sportu mužů a žen 
v Kazachstánu, na MČR v dis-
ciplínách TFA, výstupu na věž, 

CTIF, mistrovství záchranných psů 
a psovodů, MS dorostu v chorvat-
ském Čakovci. Poděkovala všem 
spolkům, které se podílely na ak-
cích SH ČMS v průběhu léta 2021. 
Starostové OSH byli informováni o 
podzimních zahraničních cestách. 
Jak dále uvedla, plán činnosti vede-
ní VV ČMS na rok 2022 je schválen 
na období do 30.6.2022.

Monika Němečková hovořila 
o sbírce pro pozůstalé dvou hasičů, 
kteří zemřeli při zásahu v Koryča-
nech. Výše schváleného příspěvku 
SH ČMS do veřejné sbírky činí 
100 000 Kč.

Micha l  Sojka i n for moval 
o plněn í rozpočt u SH ČMS 

a návrhu rozpočtu na rok 2022. 
Starostům OSH byly předány 
Lubošem Zemanem informace 
týkající se činnosti související s 
HVP a svoláním mimořádné valné 
hromady. Na shromáždění starostů 
OSH byl zvolen prvním náměstkem 
starostky SH ČMS Josef Bidmon, 
do dozorčí rady HVP Václav Liška, 
odborným garantem v ekonomice 
a hospodaření Jaroslav Salivar.

Přítomní převzali písemné ma-
teriály k zabezpečením valných 
hromad sborů a okrsků jako me-

todický pokyn ekonomických, 
daňových a účetních zásad jedno-
duchého účetnictví SDH, směrnici 
cestovních náhrad, návrh rozpočtu 
na rok 2022, zápis z VV SH ČMS 
ze dne 16.9.2021 a další.

Nechyběly zajímavé prezen-
tace: Rozvoj koncepce a výměna 
zkušeností záchranných složek 
v přeshraničním prostoru Morav-
skoslezského a Žilinského kraje 
(SR) a Budování hasičského cviči-
ště v Ostravě – Nové Vsi.

text a foto Věra Nutilová

Repasi hasičské 
Tatry podpořila 

Nadace ČEZ
Netopýr

v hasičárně 
Velký hasičský svátek zažila 

v říjnu Náves svobody v obci Tlu-
čná. Nachází se zde totiž základna 
tamního sboru dobrovolných hasi-
čů, kteří se nejen místním v rámci 
dne otevřených dveří pochlubili 
zrekonstruovanými prostory hasič-
ské zbrojnice a také repasovaným 
zásahovým vozidlem CAS 30 Tatra 
815. Na jeho generální opravu při-
spěla i Nadace ČEZ, a to částkou 
120 000 korun. Nadace ČEZ pod-
pořila realizaci opravy cisternové-
ho vozu v rámci grantu Podpora 
regionů v plně požadované výši. 
Přibližně 120 000 korun přitom stá-
la například jen u podvozku nutná 
výměna držáků pérování zadních 
náprav, takzvaných vlaštovek.

 zdroj: Nadace ČEZ

Strážníci Městské policie v Olo-
mouci vyjeli v říjnu do městské 
čtvrti Černovír, kde mělo podle 
zabezpečovacího systému dojít 
k narušení objektu zbrojnice dob-
rovolných hasičů. Hlídka na místě 
spolu s velitelem místního SDH 
provedla kontrolu hasičské zbroj-
nice, ale nebylo zjištěno žádné ná-
silné vniknutí ani žádná podezřelá 
osoba. Důvodem spuštění alarmu 
byl netopýr, který vlétl do objektu 
a postaral se o spuštění zabezpe-
čovacího čidla. Netopýr bude z ob-
jektu vypuzen v rámci nejbližšího 
hasičského cvičení členy SDH. 

ze zprávy MP Olomouc
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Noční požár Hasiči trénovali s Leteckou službou Policie ČR 

Šest jednotek hasičů v akci 

Požár spalovny 

Hasiče zaměstnal silný vítr

Střet auta s motorovým vlakem 

Požár rodinného domu 

Pětimiliónová škoda u požáru truhlárny

Únik plynu a evakuace desítek osob

Požár bytu

Náš dnešní tradiční úvod k udá-
lostem za uplynulé období bychom 
rádi věnovali podzimnímu preven-
tivnímu apelu. Možná se zdá, že 
psát níže uvedené v Hasičských 
novinách je tak trochu „nošení 
dříví do lesa či sov do Athén“. 
Předpokládáme však, že občas 
se naše noviny dostanou do rukou 
i nehasičům (což nás těší). Právě 
jim jsou určené následující řád-
ky… Pálení listí, klestí či odpadu 
v rámci podzimních prací nebo 
plošné vypalování starých suchých 
porostů vede každoročně ke vzniku 
požárů, které mohou způsobit četné 
újmy na zdraví a mnohamilionové 

V říjnu přijali středočeští hasiči 
oznámení o viditelných plamenech 
ve stráni v místní části Radovič 
u  Velvar na Kladensku. Ope-
rační důstojník na místo vyslal 
profesionální hasiče ze stanic 
Kralupy nad Vltavou a Slaný 
spolu s dobrovolnými jednotkami 
obcí Veltrusy a Velvary. První 
jednotky, které dorazily k požáru 
necelou čtvrthodinu od nahlášení, 
uvedly, že oheň zcela zasáhl rodin-
ný dům o půdorysu 5x25 metrů. 
Hasiči nasadili několik vodních 
proudů zvenčí budovy, jelikož 
vstup dovnitř nebyl možný, pro-
tože byla narušena vazba střechy 
a hrozilo její zřícení. Pro zajištění 
dostatečného množství hasební 
vody byly k místu povolány ještě 
jednotka Správa železnic Kralupy 
nad Vltavou a dobrovolná jednotka 

Požár v prostoru kuchyně na-
hlásili v říjnu hasičům obyvatelé 
domu v karlovarské části města 
Drahovice. Operační středisko 
vyslalo na místo události šest jed-
notek hasičů se sedmi cisternami 
a také se dvěma automobilovými 
žebříky. Hořel totiž podkrovní byt 
v pátém patře. Podle oznamovatelů 
nebylo jasné, zda uvnitř bytu někdo 
nezůstal. Hasiči se tak zaměřili 
na důkladný průzkum hořícího 
bytu, zásah probíhal uvnitř budovy 
po schodišti a zároveň z výškové 
techniky. Všichni obyvatelů domu 
opustili své byty, celkem se evaku-
ovalo 25 osob. Uvnitř bytu hasiči 
nikoho nenašli, požár je tak bez 
zranění. Uhašení plamenů trvalo 
několik desítek minut od příjezdu 

V říjnu hořelo ve Spalovně Ma-
lešice v ulici Průmyslová v Praze. 
Na místo bylo postupně vysláno 10 
profesionálních (včetně tří podni-
kových) a 9 dobrovolných jednotek. 
Chemická služba z Petřin a Che-
mická laboratoř Kamenice prová-
děly měření škodlivin v ovzduší. 
Ve spalovně došlo k požáru od-
stavené technologie na čištění 
spalin v pětipatrové technologické 
budově o rozměru 30 x 40 m, 
která procházela rekonstrukcí 
technologií. S ohledem na počet 
jednotek byl vyhlášen třetí stupeň 
poplachu. Hasiči zasahovali v ně-
kolika úsecích vnitřkem budovy 
i po výškové technice. Chemická 
služba proměřila ovzduší v několi-
ka zasažených částech Prahy (např. 

V říjnu potrápil hasiče na Vyso-
čině silný vítr. Nejčastěji poskyto-
vali technickou pomoc spočívající 
v odstranění spadlých stromů z ko-
munikací, které bránily plynulému 
provozu nebo ohrožovaly projíždě-
jící automobily. Zabezpečili také 
několik rodinných domů, z jejichž 
střech odlétaly kusy plechů. Řešili 
také požáry lesních porostů, vznik-
lé rozfoukáním nedohašených 
ohnišť po pálení klestu. 

HZS Kraje Vysočina 

Tři jednotky hasičů zasaho-
valy v říjnu v obci Ropice (okres 
Frýdek-Místek) u střetu osobního 
motorového vlaku s osobním auto-
mobilem Kia Ceed na železničním 
přejezdu. Hasiči museli ze zaklíně-
ného vozidla opatrně vyprostit dva 
zraněné cestující mladšího věku. 
Oba skončili ve Fakultní nemocnici 

Devět jednotek z řad profesi-
onálních a dobrovolných hasičů 
se v říjnu podílelo na likvidaci roz-
sáhlého požáru rodinného domku 
a ostatních přístaveb ve Štěpánově 
na Olomoucku. Průzkumem ha-
siči potvrdili zahoření přístavku, 
od kterého došlo ke vzplanutí stře-
chy a podkrovní části rodinného 
domku. Operační středisko na žá-

V říjnu přijali hasiči na tísňovou 
linku informaci o požáru truhlárny 
v obci Podolí I. Na místo vyjeli pro-
fesionální hasiči ze stanice Písek, 
poplach byl vyhlášen jednotkám 
SDH obcí Podolí I., Záhoří, Písek 
a Bernartice. Celkem bylo u požáru 
7 cisteren a automobilový žebřík. 
Průzkum na místě ukázal, že hoří 
ve střeše truhlárny o půdorysu při-
bližně 15 x 40 metrů. Požár se šířil 
sendvičovou střechou mezi izolací 
(vatou a polystyrenem). Bylo velice 

V říjnu zasahovaly jednotky 
v Brně-Židenicích u úniku plynu. 
Při události se nikdo nezranil, 
dvě budovy však musely být eva-
kuovány. Hasiči na místě zjistili, 
že při výkopových pracích došlo 
k porušení plynovodu a výrazné-
mu úniku plynu do okolí. Velitel 
zásahu nechal z preventivních 
důvodů evakuovat dvě přilehlé 
administrativní budovy. Celkem 
se jednalo o 101 osob. Zastaven 
byl i provoz na blízké železnici. 

V říjnu vyjeli profesionální hasiči 
ze stanice Valašské Meziříčí a 
dobrovolné jednotky z obcí Zašová, 
Poličná a Jablůnky do ulice Luční 
ve Valašském Meziříčí k hláše-
nému požáru bytu. Po příjezdu 
na místo průzkumem zjistili, že 
požárem byl zasažen byt ve tře-
tím patře a ohnisko se nachází v 
prostoru kuchyně. V době vzniku 
požáru se uvnitř nacházel uživatel 
bytu, kterého hasiči vyvedli ven do 
bezpečí a předali do péče posádce 
zdravotnické záchranné služby. 
Hasiči natáhli proud hasební vody 
z hydrantu, který se nacházel na 
chodbě v blízkosti poškozeného 
bytu a během krátké chvíle požár 
uhasili. Byt byl velmi silně zakou-
řený. K odvětrání byla použita pře-
tlaková ventilace. Na závěr hasiči 

Pro letošní říjnové cvičení hasičů 
a Letecké služby PČR bylo vybráno 
místo ve Skiareálu Špindlerův 
Mlýn, kde již tradičně mají hasiči 
možnost vyzkoušet si několik dru-
hů sedačkových lanovek. Výcviku 
se účastnili i hasiči z dalších HZS 
krajů, mimo jiné lezci z HZS 
Královéhradeckého kraje. Letečtí 
záchranáři cvičili umístění lezců 
na sedačku, z které následně spustí 

škody na majetku. Podíváme-li se 
do celorepublikových hasičských 
statistik, velmi smutnou a tragic-
kou bilanci měl v minulosti napří-
klad rok 2012, kdy při podobných 
požárech zemřelo dokonce 6 osob 
a 33 bylo zraněno. Oheň se v ote-
vřeném prostoru může velice snad-
no vymknout kontrole a způsobit 
nejenom značné škody na zdraví 
a majetku, ale také závažné eko-
logické následky. I zdánlivě tak 
bezpečná činnost, jako je spalování 
shrabaných porostů, mívá mnohdy 
neblahé následky. Při silném větru 
dochází velice snadno k rozšíření 
ohně mimo ohniště.

obce Kralupy nad Vltavou. Hasiči 
následně museli třetinu střechy 
strhnout a většinu střešní krytiny 
sundat mimo budovu. Uvnit ř 
garáže byl nalezen osobní auto-
mobil, který požár také poničil. 
Jednotky se následně zaměřily na 
vyhledávání a dohašování skry-
tých ohnisek. Místní dobrovolné 
jednotce Velvary byla nařízena 
dohlídka nad požářištěm do pře-
dání místa Policii ČR. Škoda byla 
předběžně vyčíslena na dva a půl 
milionu korun. Proč požár vznikl, 
je předmětem dalšího vyšetřování, 
které bude probíhat ve spolupráci 
s Policií ČR. Ta na místo povolala 
také psovoda se psem na vyhledá-
vání akcelerantů hoření. 

dle zprávy por. Ing.Terezy
Fliegerové, tiskové mluvčí
HZS Středočeského kraje

na místo, další čas si pak vyžádala 
důkladná kontrola všech míst 
pod střechou domu, kde hasiči 
s použitím termokamery hledali 
místa s vyšší teplotou. Evakuovaní 
obyvatelů domu se během dvou ho-
din mohli vrátit zpět do svých bytů, 
neobyvatelný je pouze byt, kde 
hořelo. Příčina požáru je v šetření, 
stejně tak výše škody. Zasahující 
jednotky: HZS Karlovy Vary (CAS 
20 Scania, CAS 20 T815, AŽ 40 
Iveco, TEA Iveco), HZS Sokolov 
(CAS 20 T815,) JSDH Ostrov (CAS 
20 Man), JSDH Chodov (CAS 30 
T815, AŽ 30 Iveco), JSDH Tašovice 
(CAS 15 Renault), JSDH Stará Role 
(CAS 20 T815). 

HZS Karlovarského kraje 

Dolní Počernice, Černý Most, 
Satalice, Vinoř, Kyje) s negativ-
ním výsledkem. Po dobu zásahu 
byl však ve zmíněných oblastech 
cítit zápach po požáru a obyva-
telům bylo doporučeno nevětrat. 
Následovalo dohašování skrytých 
ohnisek a kontrola termokamerou. 
Na místo požáru přijel primátor 
Prahy Zdeněk Hřib a generální 
ředitel HZS ČR, generálmajor 
Vladimír Vlček. Ten ocenil zásah 
hasičů jako rychlý, účinný a velmi 
dobře vedený. Hasičům poděkoval 
i ředitel Spalovny Malešice. Škoda 
se odhaduje na stovky miliónů 
korun, příčina bude předmětem               
došetření.

HZS hl. m. Prahy  

osoby dolů. V některých případech 
se cvičí záchrana přímo za pomoci 
jeřábování do vrtulníku a následný 
transport osob na bezpečné místo. 
Za podporu a součinnost při cviče-
ní děkujeme Skiareálu Špindlerův 
Mlýn a KRNAPu.

por. Bc. Pavel Mošnička,
letecký instruktor
HZS hl. m. Prahy,

foto: HZS KHK/Michal Fanta

Dvě ulice byly pro dopravu také 
uzavřeny. Přivolanému pracov-
níkovi plynáren se podařilo únik 
zastavit. Hasiči proměřili budovy a 
okolí a vzhledem k tomu, že nebyly 
zjištěny nebezpečné limity plynu, 
mohli se lidé přibližně po hodině 
vrátit zpět na svá pracoviště. U 
zásahu bylo nasazeno 6 hasičských 
vozidel ze stanic Brno-Líšeň a Br-
no-Lidická. 

dle zprávy Jaroslava Mikošky, 
tiskového mluvčího HZS JmK

provedli kontrolu termokamerou a 
taktéž zkontrolovali okolní byty. 
Vše bylo v pořádku, proto byt 
předali jeho majitelce a vrátili se 
zpět na své stanice. Příčina vzniku 
požáru je nyní v šetření vyšetřo-
vatele hasičů. Vzniklá škoda byla 
předběžně vyčíslena na půl milionu 
korun. Rychlým zásahem hasičů 
byla uchráněna hodnota ve výši 
jednoho milionu korun.

por. Mgr. Lucie Javoříková, 
HZS Zlínského kraje

v Ostravě. Dvě desítky cestujících 
ve vlaku vyvázly bez zranění. 
Nehoda se stala na železničním 
přejezdu P8340 v Ropici (na trati 
Český Těšín – Frýdek-Místek). 
Na místo okamžitě vyjely dvě 
jednotky Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského kraje 
(HZS MSK) – ze stanic Český 
Těšín a Třinec, společně s nimi 
jednotka drážních hasičů (Správa 
železnic) z Ostravy. Hasiči mu-
seli vyprostit z auta asi 70 metrů 
od přejezdu oba zraněné cestující, 
a to pomocí hydraulických nástro-
jů, větší únik provozních kapalin 
nezaznamenali. Rovněž pomáhali 
s evakuací některých cestujících 
z motorového vlaku. Pak předali 
místo nehody drážním orgánům.

HZS Moravskoslezského kraje 

dost velitele posílilo zasahující 
o jednotky ze II. stupně požárního 
poplachu. Společně s profesionál-
ními jednotkami stanic Olomouc, 
Litovel, Šternberk na místě zasa-
hovaly také dobrovolné jednotky 
Bohuňovice, Liboš, Olomouc, 
Horka na Moravě a Tři Dvory. 
V náročnosti zásahu sehrálo velkou 
roli značné množství uskladněného 
materiálu a sena v půdě i pří-
stavbách a rovněž po celou dobu 
nutnost zásahu hasičů v dýchací 
technice. Konečné dohledání a do-
haašení všech ohnisek spočívalo 
v celkovém odstranění již tak po-
žárem poškozené střechy. 

dle zprávy Zdeňka Hošáka, 
tiskového mluvčího

HZS Olomouckého kraje

komplikované se k požáru vůbec 
dostat. Bylo nutné kusy střechy 
úplně odstranit. Práce hasičů byla 
velice náročná i vzhledem k sil-
nému zakouření. Ze stanic Písek 
a Tábor byly na požářiště dováženy 
další láhve se vzduchem. Zásah 
pokračoval v rozebírání střešních 
konstrukcí a dohašování. Na po-
žářišti zůstali hasiči obcí Podolí I. 
a Záhoří. Ti požářiště monitorovali 
do ranních hodin. 

HZS Jihočeského kraje 
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Za hasiči na ostrov Man

Hasiči na Havaji „havaj“ nemajíHasiči na Havaji „havaj“ nemají

Hasičský sbor v Honolulu má 
dlouhou tradici. Založen byl již 
v roce 1850. V současné  době 
pod jeho „jurisdikci“ patří území, 
na kterém žije téměř jeden milion 
obyvatel. K tomu si ovšem musíte 
připočítat ještě čtyři miliony tu-
ristů, kteří tuto atraktivní lokalitu 
každoročně navštíví. Hasičský sbor 
v Honolulu zaměstnává 1100 lidí 
dislokovaných na desítkách stanic.  

Od dobrovolníků 
k profesionálům

Nutnost organizované ochrany 
před požáry začala být skloňována 
již na počátku 19. století, kdy se 
na ostrovech začal výrazně zvy-
šovat počet obyvatel. Misionáři, 
velrybáři a obchodníci si začali 
v Honolulu stavět dřevěné budovy 

Ostrov má velmi specifický 
„exotický“ status, většina jeho 
povrchu byla vyhlášena biosféric-
kou rezervací UNESCO. Nelze se 
tak divit, že počet stálých obyvatel 
rozšiřují zejména v letní sezóně 
davy turistů. 

Neomezená rychlost 
Jedna zajímavost ostrova jis-

tě přidělává starosti i místním 
hasičům. Jde o fakt, že na silni-
cích ostrova je mimo obec ne-
omezená rychlost pro všechna 
motorová vozidla. Jistě i z toho 
důvodu si štáb BBC vybíral čas-
to ostrovní silnice pro natáčení 
populárního motoristického po-
řadu TOP Gear. Od roku 1907 se 
na ostrově koná závod silničních 
motocyklů TT-Tourist Trophy.

Havajské ostrovy je souostroví 95 korálových a sopečných ostrovů a 118 skal 
a útesů v Tichém oceánu, na kterém se nachází 50. federální stát Spojených 
států amerických Havaj s hlavním městem Honolulu. Hasičské noviny vám 
připravili malou exkurzi, při které poznáte, jak je na Havajských ostrovech, 
zejména pak v hlavním městě Honolulu, organizována požární ochrana.

Ostrov Man naleznete v Irském moři. V současnosti 
se jedná o samosprávné britské korunní závislé 
území. Hlavním sídlem ostrova je město Douglas. 
Žije v něm 26 000 obyvatel, což je asi čtvrtina os-
trovní populace. 

západního stylu. Vnitřní osvětlení 
těchto budov vždy emitovalo ne-
bezpečný otevřený plamen: svíčky, 
lampy, lucerny. Dne 6. listopadu 
1850 vzniká v Honolulu první dob-
rovolná hasičská jednotka, která se 
stala zároveň prvním hasičským 
sborem v rámci celého území 
Havajských ostrovů. V roce 1893 
se hasičský dobrovolný sbor trans-
formoval na profesionální jednotku 

Požáry čínské čtvrti
Opravdovou zkouškou ohněm 

byl pro honolulské hasiče požár 
čínské čtvrti v roce 1886, který za-
sáhl rozsáhlé území a zničil množ-
ství budov. V reakci na tuto událost 
byly novelizovány stavební zákony, 
které měly do budoucna zajistit 
výstavbu požáru odolnějších ob-

jektů.    V roce 1900 se ovšem oheň 
do čínské čtvrti v Honolulu vrátil. 
Příčina požáru byl tak trochu gól 
do vlastní branky, protože se pů-
vodně mělo jednat o kontrolované 
zapálení několika objektů s cílem 
zničit lokání ohnisko nakažlivých 
nemocí. Bohužel se změnil vítr 
a z kontrolovaného požáru se stal 
nekontrolovaný, který za sebou 
opět zanechal značné materiální 
škody.  

Hasičské muzeum
Místem honolulských, potažmo 

havajských hasičských tradic je 
místní hasičské muzeum. Nachází  
se v objektu bývalé hasičské stani-
ce z 20. let 20. století. Připomíná 
nejen začátky činnosti hasičů v 19. 
století, ale pochopitelně mapuje i 
dramatické okamžiky z prosin-
ce 1941, kdy zde byla americká 
námořní základna Pearl Harbor 
napadena japonským letectvem. 
Při hašení požárů v přístavu zahy-
nulo několik hasičů. Celkem devět 
honolulských hasičů bylo následně 

"Ohnivá Havaj" Hasičská vyznamenání. 

Historická stříkačka. 

Barevná úprava hasičských vozů na Havaji. 

Hašení požáru zemědělského objektu. 

Výjezd moderní techniky. Zásah u požáru. Požár ve volné krajině.

Daň za vysokou rychlost.

vyznamenáno Řádem purpurového 
srdce, který se jinak uděluje pouze 
příslušníkům ozbrojených sil za 
hrdinství ve vojenských operacích. 
V muzeu je k vidění i hasičský au-
tomobil s viditelným poškozením 
střepinou z explodující japonské 
letecké pumy.    

Komplexní činnost
Hasiči na Havaji řeší široké 

spektrum mimořádných událostí 
stejně,  jak to dělají hasiči v našich 
zeměpisných šířkách: zasahují 
u požárů, dopravních nehod, řeší 
úniky nebezpečných látek, prová-
dějí technicky náročné záchranné 
akce, spoléhá se na ně u živelních 
katastrof apod. Hasičský sbor 
v Honolulu rovněž cílí na požární 
prevenci. Je každoročně vydava-
telem bezpečnostní požární pří-
ručky, která je v nákladu desítek 
tisíc výtisků šířena mezi veřejností.  

připravil Mirek Brát,
zdroje foto via flickr, pinterest, 

wiki, youtube 

Pravdou je, že vysoké rychlos-
ti  přesahující 200 kilometrů za 
hodinu si vybírají tragickou daň. 
Od počátku závodní tradice zde 
zemřelo již 230 jezdců. Ovšem, 
i běžný motorista v silném voze 
si zde může „hrát“ na závodníka. 
Jaké to má důsledky, o tom ví své 
zejména místní hasiči.     

Hasičská historie 
Hasičský záchranný sbor ostro-

va Mann byl založený v roce 1940 
a aktuálně má přes 160 zaměstnan-
ců. Začátky organizovaného boje 
s požáry na ostrově však sahají 
mnohem hlouběji do minulosti. Již 
v roce 1803 přistála u ostrova loď, 
která sem dovezla první dvě ruční 
hasičské koněspřežné stříkačky.   
Ty byly provozovány pojišťovací 

společností. Na konci 19. století 
již ostrovní legislativa umožnila 
zakládání hasičských sborů. Ty 
začaly i v malých sídlech na ostrově 
vyrůstat „jako houby po dešti“: 
v roce 1884, 1903, 1920.  

Ve znamení centralizace 
Jinde se samosprávy vydaly 

cestou smluv s pojišťovnami či 
armádou, aby ochránily místní 
komunity před rizikem požárů.   
Centralizaci přineslo až období 
druhé světové války, kdy byl v roce 
1940 založen již zmíněný centrální 
sbor, který pokrýval území ostrova 
rozdělené do sedmi oblastí. Toto 
rozdělení je stále funkční a kopíruje 
i počet hasičských stanic na ostro-
vě. Těch je rovněž sedm. Kromě 
hlavního města slouží na stanicích 
většinou hasiči na částečný úvazek, 
nejedná se tak o plně profesionali-
zovaný sbor.   Hierarchie hodností   
v hasičském sboru ostrova našla 
inspiraci u hasičů ve Velké Británii. 

Letištní hasiči
Nezávisle na hasičském sboru, 

avšak v úzké kooperaci s ním,  fun-
gují jednotky chránící mezinárodní 
letiště ostrova.  Stanice letištních 
hasičů však již dosluhuje, z toho 
důvodu zde bude v příštích dvou 
letech vybudováno zbrusu nové 
hasičské zázemí.

Letní katastrofa
Nejtragičtější požár v novo-

dobé historii ostrova  se odehrál 
v roce 1973, kdy vyhořelo zábav-
ní centrum Summerland. Požár 
si vyžádal 50 obětí na životech 
a 80 zraněných. Pamětníci tento 

požár srovnávali s účinky bom-
bardování za druhé světové války. 
Summerland byla velmi moderní 
budova, přesto byla zničena z ba-
nální přičiny. Na její plášť se zřítila 
část nepoužívaného kiosku, který 
vzplál v důsledku odhozeného ne-
dopalku cigarety. Plášť budovy byl 
sice moderní, ale obsahoval rovněž 

vysoce hořlavou vrstvu tlumící 
zvuk. Uvnitř objektu bylo v té době 
množství lidí, což znesnadňovalo 
evakuaci. Nastala panika, přišla 
závěrečná, velmi tragická bilance.  

připravil Mirek Brát
zdroje foto: via wiki, flickr,

youtube, pinterest
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Na Slovensku se chystají na další 
hasičské muzeum 
Ve slovenské obci Debraď (okres Košice) mají množství zajímavých 
exponátů z hasičské historie a k tomu nevyužitý objekt hasičské zbroj-
nice. Když se tyto dva předpoklady sejdou na jednom místě, není už 
daleko k myšlence založení hasičského muzea. Historie hasičského sboru 
v této slovenské obci sahá až do roku 1888. Nejvíce místa v plánova-
ném muzeu (kromě historické koněspřežné stříkačky) pravděpodobně 
zaberou dva automobily značky Praga, které využívali hasiči k zásahům 
(připojili k nim přívěs se stříkačkou). Mezi významné zásahy hasičů 
z obce Debraď v minulosti určitě patřilo hašení velkého požáru, který 
zde vypukl v roce 1911. Místní hasiči pomáhali profesionálům na pře-
lomu 60.-70. let minulého století hasit i velký požár kláštera v Jasove. 
Hasičské noviny drží palce, ať se idea hasičského muzea v obci Debraď 
podaří zrealizovat! zdroj foto: oficiální web obce Debraď 

Za hasiči do Bolevce
V dnešním zastavení naší pravidelné rubriky věnované starší historii 
sborů dobrovolných hasičů v různých částech naší republiky se podíváme 
do Bolevce, části statutárního města Plzeň, nacházející se na severním 
okraji města. V katastrálním území Bolevec leží mimo vlastního Bolevce 
také severní části sídlišť Lochotín a Košutka, osady Malý Bolevec, Bílá 
Hora a Zavadilka i oblast Boleveckých rybníků. Spolu s částí Severní 
Předměstí tvoří Bolevec městský obvod Plzeň 1. Sbor dobrovolných 
hasičů Bolevec byl založen 1. prosince 1901, kdy se v hostinci pana J. 
Kabáta konala ustavující valná hromada. Jak líčí kronika: „Zřizující 
komité za předsednictví obecního starosty pana Jana Škardy přivítalo 
přítomné obecenstvo a udělilo slovo panu učiteli Laiblovi z Třemošné, 
který úchvatnými slovy vylíčil pokrok hasičství v Čechách.“ Sbor měl 5 
zakládajících, 16 přispívajících a 29 činných členů. Starostou byl zvolen 
pan Jan Štekl (gruntovník), velitelem Josef Rauch (majitel domu) a jeho 
náměstkem Vojtěch Čechman. Za stejnokroj byl přijat stejnokroj Ústřední 
jednoty hasičské v Čechách. 22.února 1902 zaslala firma R. A. Smekal 
dopisem nabídku prodeje stříkačky, což bylo projednáno a 25. února o 5-té 
hodině odpolední již se zástupce firmy bylo jednáno. Celková suma byla 
usmlouvána na 2.700,- K. Stříkačka došla 29. března a hned 31. března byla 
zkoušena. První veřejné cvičení se odehrálo 21. září 1902. 22.srpna 1903 
vyjela stříkačka k prvému poplachu do Sence, bohužel naplano. Ačkoliv 
výsledkem zmíněných rekonstrukcí prováděných výhradně mladými 
členy sboru, bylo kompletní zprovoznění stříkačky (do dnešního dne je 
plně funkční), došlo v období mezi první a druhou etapou ke ztrátě pečlivě 
obkreslených ornamentů z ploch stříkačky. Důsledkem je tedy stříkačka 
bez dřívějších ornamentů, včetně názvu „Bolevec“ a roku výroby „1902“, 
které byly uvedeny na bocích stříkačky.

zdroj foto: archiv SDH Bolevec

HASIČSKÁ HISTORIE

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Kancelář sdružení, Římská 
45, Praha 2, vydává Organizační zabezpečení pro 48. ročník soutěže: 
“Požární ochrana očima dětí a mládeže” pro rok 2022 Vyhlašovatelem 
soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se mohou 
zúčastnit děti, žáci a mládež do věku 18-ti let v rámci činnosti školní i 
mimoškolní (Domy dětí a mládeže /DDM/, družstva mladých hasičů/MH/,
skautské organizace apod.) Soutěž organizuje Ústřední odborná 
rada prevence SH ČMS, respektive Okresní a Krajské odborné rady 
prevence SH ČMS ve spolupráci s Ústřední odbornou radou mládeže, 
respektive s Okresními a Krajskými radami mládeže. Soutěž je zapsána 
v Informativním seznamu soutěží a přehlídek MŠMT ČR pro školní 
rok 2021/2022. Soutěž má tři části a probíhá v několika věkových 
kategoriích.

(detailní info na webu dh.cz) 

 INFO PRO HASIČE

Slatiny slavily u nové zbrojnice

Lesní cvičení absolvovali profesionální i dobrovolní hasiči

Hasiči vzdali čest Anně Letenské

Příjemné oslavy 125 let založení 
sboru proběhly ve Slatinách v Krá-
lovéhradeckém kraji. Byly nevelké, 
šlo o to, aby se hasiči a občané sešli, 
popovídali, a navíc fandili malé 
soutěži. Slatiny soutěž v požárním 
útoku obsadily nejpočetněji, a to 
družstvem mužů, dvěma týmy 
žen a mladými hasiči. Startovní 
pole doplnili hasiči z Chotělic 
a Žeretic, členové SDH Miličevse 
přivezli jako pozdrav historickou 
stříkačku. „Požární útok Slatin 
posílil coby strojník ředitel územ-
ního odboru HZS v Jičíně Libor 
Zikeš a výrazně pomohl poslanec 
Parlamentu ČR Zdeněk Ondráček 
v roli proudaře. A osvědčili se na 
jedničku. Návštěvníci se skvěle ba-
vili a soutěžící také, což je hlavní,“ 
uvedla členka vítězného družstva 
Slatiny Šárka Jebavá. Oslavy pro-
bíhaly u nové hasičské zbrojnice. 
„Byla postavena na místě staré 
původní z roku 1939, v roce 2018 
na podzim byla zbourána. V témže 
prostoru byla postavena zbrojnice 
nová. O rok později proběhla ko-
laudace, na celkovém financování 
se podílelo GŘ HZS 4,5 milionem 
korun, částkou milion a pět set 

Devět jednotek profesionálních 
a dobrovolných hasičů z Ostravy 
a Opavska, včetně Záchranného 
útvaru HZS ČR v Hlučíně, se za-
pojilo v říjnu do velkého taktického 
cvičení, zaměřeného na likvidaci 
požáru lesa v těžce přístupném te-
rénu nad lomem Trhůvka, přesněji 
v katastrálním území Dobroslavic 
(okres Opava) nedaleko hlučínské 
štěrkovny. Celkem na místo vyje-
lo 21 vozidel a na ploše několika 
kilometrů čtverečních zasahovalo 
na třech úsecích rozlehlého lesa 
na pět desítek hasičů. Hasiči si 
vedle samotného hašení lesního 
porostu vyzkoušeli čerpání vody 
pro kyvadlovou dopravu pomocí 
dvou velkokapacitních čerpadel 
(mj. Somati z HZS MSK), umístě-
ných na břehu hlučínské štěrkovny, 
dálkovou dopravu vody stovkami 

Narodila se v Nýřanech v kočovné 
d ivadeln í rodině jako jedno
ze šesti dětí 29. srpna 1904. V neděli 
ještě její maminka hrála v divadelní 
hře Kříž u potoka a v pondělí 
ráno byla Anda, jak jí maminka 
říkávala, na světě. „Její křtiny, 
to byla jedna z nejradostnějších 
událostí v mém životě,“ řekla 
kdysi Marie Svobodová. „Herci jí 
zpívali na cestu do kostela a dali 
jí do vínku veselou povahu.“ Otec 
Oldřich Svoboda (1872–1939) 
byl hercem a režisérem, matka 
Marie Svobodová, rozená Pavlová 

V neděli 24.10.2021 uplynulo 79 let od smrti Anny 
Letenské, která byla jako jediná prvorepubliková 
hvězda stříbrného plátna popravena v době 
takzvané heydrichiády. Anna Letenská (rozená 
Svobodová, provdaná Čalounová) byla česká 
divadelní a filmová herečka.

Nejpočetnější soutěžní družstvo Slatiny.

Hasiči u pomníku Anny Letenské

tisíc přispěl Královéhradecký kraj 
a zbývající sumu uhradila obec,“ 
upřesnil starosta obce Jiří Martí-
nek. „Spolupráce s hasiči je obou-
stranně dobrá, v obci pravidelně 
čistí požární nádrž, v sousední 
Milavči v parku letos likvidovali 
spadlé stromy, kontrolují hydran-
tovou síť, organizují nebo aktivně 
pomáhají při pořádání kulturních 
a společenských akcích v obci,“ 
dodal. Výjezdová jednotka má 
nyní ve zbrojnici vyhovující pro-
story včetně zázemí. Členové se 
pečlivě starají o vozidlo CAS 15, 
které získali z Královéhradeckého 
kraje. „Ačkoliv není novým vozi-
dlem, jsme za něj rádi a udržu-
jeme ho ve stálé akceschopnosti. 
K dispozici je potřebná výstroj a 
výzbroj včetně dýchací techniky 
nebo plovoucího čerpadla,“ při-
pomněl starosta SDH Petr Bílek.  
Nepřehlédnutelnou činností je 
mnohaletá práce s mladými hasiči. 
Jak dorůstají, postupně někteří 
přejdou do řad SDH nebo jednotky. 
Kolektiv mládeže byl obnoven po 
několikaleté pauze v roce 2005. 
Mladí hasiči několikrát stanuli 
na stupních vítězů v krajských 

kolech Plamenu. Dorostenka Šár-
ka Jebavá a její sestra Markéta si 
vysloužily v minulosti účast na 
Mistrovství republiky, Šárka byla 
dokonce součástí české reprezen-
tace. Cenné kovy sbíraly rovněž 
dorostenky. Zdejší ženy navázaly 
na úspěšnou šňůru úspěchů a pět-
krát bojovaly na Mistrovství ČR 
v požárním sportu.„Osobně jsem 
moc ráda, že součástí nové zbroj-

nice je klubovna, kterou mohou 
využívat také mladí hasiči. Dovo-
lím si tvrdit, že práce s mládeží je 
u nás krásná tradice. O veškerých 
aktivitách sboru, mládeže a soutěží 
si vedeme záznamy v kronikách. 
Ty byly v den oslav 125 let sboru 
nabídnuty k nahlédnutí široké 
veřejnosti,“ sdělila Šárka Jebavá.

Věra Nutilová

(1871–1960) byla herečkou.
V letech 1937–1942 vystupovala 

v menších rolích ve 25 českých 
f ilmech. Debutovala v r. 1937 
ve filmu Kříž u potoka, kde hrála 
roli děvečky. Toto dílo jí bylo 
zřejmě osudné, když bylo, jak 
jsme uvedli na začátku, posledním 
matčiným představením před jejím 
narozením. Jejím posledním do-
končeným filmem byl v roce 1942 
film Přijdu hned režiséra Otakara 
Vávry, kde ztvárnila roli domov-
nice Koubkové. Film se dostal 
do kin až dva měsíce po její smrti. 

Premiéru měl 25. prosince 1942 
v pražském kině Palác Lucerna.

Snad nikdo v sále netušil, že je 
představitelka skvěle zvládnuté role 
energické domovnice Koubkové již 
dva měsíce po smrti. Vědět to ani 
nemohli, protože tento údaj spadal 
pod tzv. tajnou říšskou záležitost. 
Anna Letenská a dalších 134 žen a 
dívek, a také 127 mužů a chlapců 
bylo zastřeleno ve stejný den 24. 
října 1942. Na rozdíl od před-
chozích exekucí bylo rozhodnuto 
nezveřejňovat jména popravených. 
Těchto 262 zavražděných spadalo 
do tzv. akce Kubiš. Byli to přísluš-
níci rodin parašutistů nebo jejich 
spolupracovníků, tedy těch, kteří je 
podporovali či ukrývali po atentátu 
na Reinharda Heydricha.

V neděli 24. 10. 2021 při pietní 
akci vzdal Anně Letenské hold 
Sbor dobrovolných hasičů města 
Nýřany, společně s vedením města 

Nýřany, členy Československé 
obce legionářské a mnoha dalšími 
představiteli orgánů, organizací a 
korporací. Odhalení busty hereč-
ce Anně Letenské byla přítomna 
i její pravnučka paní Dobromila 
Darnadyová.

„Našemu sboru je ctí být sou-
částí tohoto pietního aktu, který má 
za cíl vyzdvihnout vysoké morální 
hodnoty a hrdinské chování paní 
Letenské, rodačky našeho města,“ 
uvedl starosta sboru Pavel Egermayer.
Členové SDH Nýřany včetně zá-
stupců kolektivů mladých hasičů 
se podíleli na zdárném průběhu 
celé akce.

„V průběhu proslovů všech 
zúčastněných mi přišel na mysl 
neuvěřitelný paradox,“ říká ve-
litel sboru Robert Kučera. Dále 
dodává: „V pohledu čísel a času, 
bylo v době narození paní Anny Le-
tenské našemu sboru 31 let. A po-
dle záznamů archivu sboru byli 
naši členové jako hasičské hlídky 
na každém divadelním předsta-
vení v Nýřanech. Takže prakticky 
i 28. srpna 1904, skoro u narození 
paní Letenské. Na sklonku hereč-
čina života bylo v Mauthausenu 
internováno několik nýřanských 
hasičů. A postihl je stejný osud. 
Po jednom z nich je dodnes v Ný-
řanech pojmenována ulice. Po bez-
mála osmdesáti letech tu stojí opět 
členové nýřanského sboru,který za 
nedlouho oslaví 140 let trvání.“

Čest hrdinství a statečnosti Anny 
Letenské, jakožto i všem účastníkům 
odboje a v neposlední řadě i všem 
hasičům, kteří položili své životy 
v tragickém období let 1939–1945! 

metrů hadic, dva vyvíječe kouře 
pro simulaci požáru, nezávislý 
digitální opakovač (IDR) pro po-
krytí členitého terénu rádiovým 
signálem, koordinovanou komu-
nikaci štábu velitele zásahu a dvou 

mobilních operačních středisek se 
zasahujícími týmy. Pro uvolnění 
příjezdu na některá místa lesa 
museli hasiči použít motorové pily 
k odstranění popadaných stromů, 
resp. těch dřevin či větví, které 

bránily průjezdu cisternových au-
tomobilových stříkaček. Ve štábu 
velitele zásahu (z HZS Morav-
skoslezského kraje), postaveného 
na okraji obce Dobroslavice, byli 
mj. i zástupci Policie ČR a Lesů 
ČR. Společně mj. testovali práci 
dvou dronů s kamerami, pohybu-
jících se nad ohněm zasaženým 
lesním porostem. Cvičící jednotky 
hasičů: 6x profesionální z HZS 
Moravskoslezského kraje (stanice 
Hlučín, Opava, Ostrava-Poruba, 
Ostrava-Přívoz, Ostrava-Fifejdy 
a Ostrava-Zábřeh), 2x dobrovolné 
jednotky (SDH) – Hlučín a Dob-
roslavice. Devátým subjektem byl 
Záchranný útvar HZS ČR se speci-
ální zásahovou technikou.

ze zdroje HZS MSK,
foto Tomáš Lach 
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Hasiči na síti XLIV.

V dnešním čísle Hasičských novin se v dalším dílu naší pravidelné 
rubriky za hasičskou webovou prezentací vypravíme do městečka  Dolní 
Kounice v okrese Brno-venkov.  Velkou tradici zde má  pěstování vinné 
révy a ovocných plodů. Město je členem Mikroregionu Ivančicko. Dů-
ležitou roli, dotýkající se počátků hasičství v Dolních Kounicích, hraje 
osoba Fridricha Mossiga. Tento továrník, vlastnící tovární komplex a řadu 
výstavních domů, vytvořil pro ochranu svého majetku oddíl skládající se 
převážně ze zaměstnanců. Vyzbrojil jej a poskytl útočiště v prostorách 
továrny. O několik let později přešel oddíl pod správu města a tím vznikl 
v roce 1876 hasičský dobrovolný sbor.   Útočiště našli hasiči v nově posta-
vené budově hasičské zbrojnice, postavené na rohu ulic Růžová a Tovární 
na cestě ke klášteru. Prvním náčelníkem se stal Josef Joch, tajemník obce. 
Hasičský sbor nesl název německý, avšak členstvo vyjma velitele bylo 
národnosti české. V roce 1920 přešel všechen majetek do českých rukou, 
německý sbor byl zrušen a přejmenován na: Český sbor dobrovolných 
hasičů. Po 101 letech můžeme navštívit i webovou prezentaci dolnokounic-
kých dobrovolných hasičů. Je umístěna na zabezpečené doméně prvního 
řádu. Obsahuje vše podstatné o životě sboru i jednotky i něco navíc: sekci 
aktualit, RSS kanály, mapu stránek a další technické vychytávky včetně 
přímého linku na profil na sociální síti facebook.

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 listopadu  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 listopadu roku 2016, kdy byl předán olomoucké 
poloprofesionální jednotce hasičů speciální požární automobil CAS 24 
Scania. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje toto vozidlo ve svém 
vozovém parku tehdy aktuálně nepotřeboval, proto byla požární cisterna 
bezplatně zapůjčena jednotce hasičů z Olomouce, a to do 31. 12. 2018.  
Zapůjčená cisternová automobilová stříkačka CAS 24 Scania byla určena 
k přepravě požárního družstva 1+5 a hasebních prostředků k provedení 
požárního zásahu vodou nebo pěnou. Vozidlo bylo dislokováno na hasič-
ské zbrojnici v Černovíře a přispělo ke zvýšení akceschopnosti výjezdové 
jednotky města Olomouce.

ze zdroje HZS Olomouckého kraje

Úvodní strana webu

Stránky SDH Dolní Kounice  
https://www.sdhdolnikounice.cz/

VE ZKRATCE

V říjnu uspořádalo SDH Jevíčko odpolední Drakiádu. Na nově budovaném 
cvičišti se prohánělo cca 40 draků a o něco více dětí. Během Drakiády si 
děti mohli prohlédnout hasičskou techniku, opéct špekáček i dát si čaj 
z naší polní kuchyně. 
Na závěr jsme dětem 
rozdali malé odměny 
a některé odměnili 
o trochu více. Bylo to 
velmi hezké sobotní 
odpoledne na čers-
tvém vzduchu a v přá-
telském duchu.

Jan Bidmon, DiS.,  
starosta SDH 

Jevíčko

Oslava se slovenskými 
hasiči a novým vozidlem

Sbor dobrovolných hasičů Jab-
lonná nad Vltavou ve Středočes-
kém kraji byl založen v roce 1911. 
Oslavy 110 let založení proběhly 
pod záštitou hejtmanky kraje Petry 
Peckové a starosty Města Neveklov 
Ladislava Trumpicha. Mezi hosty 
nechyběli Čestný náměstek SH 
ČMS Lubomír Janeba, současná 
náměstkyně SH ČMS a starostka 
OSH Benešov Dana Vilímková, 
starostové OSH Tábor, Praha– 
východ a Praha–západ, zástupce 
HVP Antonín Vosyka a mnoho 
dalších včetně zástupců okolních 
sborů. Neskrývanou radost měli 
hasiči z přítomnosti zástupců 
hasičského sboru ze slovenských 
Matějovců nad Váhom, se kterými 
má sbor v Jablonné a OSH Bene-
šov dlouholetou spolupráci. Před 
zahájením oslav jejich delegace 
položila kytici na místo posledního 
odpočinku Antonína Vovsíka. Byl 
významným členem SDH Jablonná 
nad Vltavou, jednatelem, členem 
Ústřední kontrolní a revizní rady 
a vedoucím OORR při OSH Be-
nešov, rozhodčím – instruktorem 
požárního sportu.

„Spolupráce se slovenskými 
hasiči se datuje od roku 2005. 
Potkávali jsme se s nimi na hasič-
ských akcích například na hasič-
ských dnech na Konopišti, plesech 
SH ČMS, mezinárodní soutěži 
koňských stříkaček v polském 
Cichowu, při vzájemných návště-
vách,“ upřesnila starostka sboru 
Eva Vovsíková.

Oslavy začaly tradičně zápisem 
účastníků do kroniky. Následoval 

průvod s prapory k památníku 
padlých z první světové války, kde 
byl položen věnec včetně kytice 
hejtmanky Středočeského kraje.

„Máme velkou radost, že v rám-
ci oslav došlo na předání a žehnání 
zbrusu nového dopravního auto-
mobilu. Velitel sboru převzal klíče 
k vozidlu od starosty Městského 
úřadu Neveklov. Poděkování náleží 
vedení města, které vypracovalo 
projekt a schválilo potřebné finanč-
ní prostředky,“ sdělila starostka 
SDH Eva Vovsíková s tím, že 
spolupráce s Městským úřadem, 
kam osada Jablonná spadá, je obou-
stranně velice dobrá. „Všechno je 
o komunikaci, o tom, že si vzájemně 
vycházíme vstříc.“

Po slavnostním zahájení zazněl 
projev starostky SDH Jablon-
ná nad Vltavou, zdravice hejt-
manky kraje a starosty Nevek-
lova Ladislava Trumpicha. Byla 
předánavyznamenání několika 
hostům a členům sboru, medaili Za 
příkladnou práci převzal starosta 
MěÚ Neveklov. Odpolední pro-

gram byl pestrý, nechybělo vystou-
pení mažoretek, atrakce pro děti, 
ukázky mladých hasičů z Netvořic, 
zaujala historická ruční stříkačka 
z Ouštic a novodobá technika, 
vyhrávaly dvě kapely, připraveno 
bylo výtečné občerstvení a celé 
dění doplnil vtipný moderátor Saša 
Hemala. Zájem veřejnosti vzbudil 
hasičský stánek „Sbíráme víčka 
pro Kubíčka“, lidé ochotně přispěli 
na dobrou věc. Finanční částka 
z kasičky byla předána rodičům 
nemocného chlapce.

„V roce 2011 jsme oslavili sto-
letí sboru a tehdy bylo požehnáno 
praporu, na který přispělo město 
Neveklov, senátor Karel Šebek a 
paní Ulrichová ze zámku. Zbytek 
zaplatil sbor. Prezentujeme se 
s ním nejen u nás, ale také na osla-
vách v okolí. V roce 2016, také při 
oslavách sboru, byla zkolaudována 
přístavba a rekonstrukce hasičské 
zbrojnice. Při této stavbě bylo 
odpracováno více než 1000 hodin 
členy sboru, kteří na úkor svých 
rodin pracovali na současném 

zázemí hasičů,“ připomněla Eva 
Vovsíková.

SDH Jablonná nad Vltavou má 
55 členů, každoročně pořádá mj. 
dětský karneval, hasičský ples, 
pálení vatry a stavění máje, dět-
ské zábavné odpoledne, zdobení 
vánočního stromu, dýňobraní, bri-
gády, školení a prověřovací cvičení 
jednotky. Nezapomínají na životní 
jubilea členů.

„Za 110 lety hasičské práce se 
skrývá velká obětavost, množství 
práce, občas jsme prožívali lidské 
tragédie, jindy radosti a šťast-
né okamžiky. Musíme obdivovat 
snahu, houževnatost a vytrvalost 
našich předchůdců, kteří přes 
mnohé překážky, občas také zlobu 
a nenávist, prosadili vznik hasič-
ského spolku. Žádný hasičský sbor 
v tak dlouhém údobí není bez ne-
snází. Také u nás se střídala určitá 
období nepřízně a nepochopení. 
Jen nesmírná obětavost hasičů 
a soudržnost dokázala překonat 
všechny nástrahy vývoje a získávat 
příznivce i pochopení. Hasičský 
sbor Jablonné nad Vltavou nikdy 
s vývojem nezůstal pozadu. Věřím, 
že v aktivní činnosti budeme nadále 
pokračovat, společně překonáme 
dopady pandemie Covid-19 a 
v dalších letech již nebude činnost 
omezená,“ dodala starostka sboru. 
Právě jí členové sboru v Jablonné 
udělali nesmírnou radost, když jí 
předali nádhernou kytici, na kterou 
reagovala, jak jinak, než neskrýva-
ným dojetím.

Věra Nutilová

Křest nového dopravního automobilu. 

Ústřední hasičská škola Bílé Poličany
školila v Plzeňském kraji

Cvičení na únik čpavku 

Období, kterým v současné době 
procházíme, klade na hasiče velké 
nároky. A to bez rozdílu kategorie 
jednotky PO, či zdali jsou hasiči 
dobrovolní nebo z povolání. Velké 
nasazení hasičů v době pandemie, 
jakož i restrikce ve smyslu ome-
zení setkávání, vytvořily značný 
deficit v organizaci odborné pří-

V říjnu došlo na zimním stadi-
ónu v Kopřivnici k úniku čpavku 
z potrubí ve spojovací šachtě mezi 
ledovou plochou a strojovnou 
– takový byl námět taktického 
cvičení jednotek požární ochrany 
ze stanice Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského kraje 
v Kopřivnici a místní dobrovolné 
jednotky. JSDH Kopřivnice je 
v rámci koncepce předurčeností 
dobrovolných jednotek v kraji 
vybavena a vycvičena na zásahy 
s výskytem nebezpečných látek 
a spolu s profesionálními kole-
gy ze stanice Kopřivnice sídlící 
v průmyslovém parku Vlčovice, 
patří mezi jednotky, které se na 
místo události dostaví jako prv-

pravy.  Na jedné straně stojí zcela 
objektivní příčiny, které zamezily 
organizaci kurzů všech úrovní, 
a na straně druhé stále narůsta-
jící potřeby jednotek SDH obcí 
na vyškolení členů jednotek. Je 
naprosto lhostejno, zdali se jedná 
o ústřední hasičské školy SH ČMS, 
či Školící vzdělávací zařízení GŘ 

HZS ČR. Kapacity všech vzdě-
lávacích zařízení jsou naprosto 
vyčerpány. Každému, kdo jen 
trochu zná širokou problematiku 
odborné přípravy, je zcela jasné, že 
vzniklý deficit za rok a půl omezení 
budeme ve vyškolení nových členů 
jednotek SDH srovnávat běžnými 
kapacitami minimálně dva roky. 
Nástrojem, kterým však můžeme 
deficit v odborné přípravě dobro-
volných hasičů smazat rychleji, 
jsou odloučené kurzy ústředních 
hasičských škol, které je možno 
organizovat v místě potřeby. Tedy 
v jednotlivých krajích a okresech.  
Dva takové kurzy již proběhly v Pl-
zeňském kraji. Jednalo se o kurz 
strojníků S40 a kurz velitelů V40. 
Oba kurzy byly zajištěny jak od-
bornými lektory školy, tak i exter-
ními lektory z místa konání kurzu. 
Technicky tyto kurzy podpořily 
jednotky dobrovolných hasičů 
z Nýřan, Stoda a města Touškova. 

(rk)

Technika 
od německých 

kolegů 
Nový automobilový žebř ík 

AZ 30 pro hasiče z Benešova 
nad Ploučnicí byl zakoupen od je-
jich partnerské jednotky z ně-
meckého Heidenau (partnerské 
město). Jedná se o automobilový 
žebřík na podvozku Mercedes Benz 
s manuální převodovkou a kabi-
nou pro posádku 1+2. Nástavbu 
vyrobila firma Magirus. Součástí 
výbavy vozu byla např. nafukovací 
seskoková matrace, elektrocentrála, 
přetlakový ventilátor, lafeta, nosít-
ka a mnoho dalšího.

zdroj foto: FB 

ní. Hasiči po příjezdu na místo 
události a prvotním průzkumu 
provedli okamžitou záchranu 
osoby v přímém ohrožení života, 
současně byly vytyčeny hranice 
nebezpečné zóny a byly započaty 
práce na přípravě dekontaminační-
ho stanoviště. Další skupina hasičů 
v protichemických oblecích poté 
provedla vstup do hloubky zamo-
řeného prostoru,  aby zjistila místo 
havárie a zastavila únik. Ve spo-
jovací šachtě byla nalezena další 
osoba, kterou hasiči transportovali 
přes dekontaminační stanoviště do 
bezpečného prostoru a provizorní 
opravou zastavili únik amoniaku.

zdroj foto Hasiči Kopřivnice
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„Nová“ hasičská zbrojnice

Otevření nové hasičské zbrojnice
v Sudoměřicích u Tábora

Cvičná likvidace 
biologického rizika 

Gulášobraní 
s drakiádou 

Vyhodnocení Velké ceny OSH České Budějovice

Neustále se vyvíjející techno-
logie a technika vyžaduje i sou-
stavnou přípravu hasičů na její 
zvládnutí v případě požárů nebo 
jiných mimořádných událostí. To 
klade i velké nároky na vybavení 
hasičských zbrojnic, které u dříve 
postavených zbrojnic současným 
potřebám již nevyhovuje. Proto 
dochází k jejich modernizaci nebo 
nové výstavbě. Nová hasičská 
zbrojnice ve Smolkově (místní části 
obce Háj ve Slezsku), která by na-
hradila „starou“ zbrojnici z 50. let 
minulého století, měla být postave-
na již před dvěma roky. Stavba byla 
projekčně i finančně připravena, 
realizaci stavby však znemožnil 
člen sboru a majitel sousední nemo-
vitosti. Proto bylo zapotřebí hledat 
jiný způsob, jak podmínky pro 
činnost sboru i jednotky alespoň 
„zkulturnit“. Jako (nouzové) řešení 
se nabízela rekonstrukce stávající 
hasičské zbrojnice. S rekonstrukcí 
se začalo v květnu letošního roku 

V sobotu 18. září 2021 byla 
slavnostně otevřena nová hasičská 
zbrojn ice v Sudoměř icích u 
Tábora. Stavba byla financována 
částečně z dotace. Nejvíce však 
zaplatila obec. Vlastní stavba 
byla  zahájena v zá ř í  2020, 
kolaudace proběhla v červnu 
2021. Slavnosti se zúčastnili: 
senátor PČR Jaroslav Větrovský, 
europoslankyně Radka Maxová, za 
HZS ředitel územního odboru Tábor 
Petr Hojsák, starosta jihočeského 
Krajského sdružení hasičů ČMS 
Jiří Žižka a další hosté. Slavnost 
slovem provázel starosta sboru 
Rudolf Sirotek. Úvodní proslov měl 
starosta obce František Mikulanda, 
potom následovaly proslovy 
hostů. Po slavnostním přestřižení 

V sobotu 16. října 2021 proběhlo 
v Kulturním domě v Mydlovarech 
slavnostní vyhlášení soutěže 
dobrovolných hasičů – Velké 
ceny OSH České Budějovice. 
Na galavečeru bylo oceněno 13 
soutěžních družstev, z toho 8 týmů 
mužů a 5 týmů žen. Velká cena je 
série soutěží, která se zpravidla 
koná v období od května do konce 
září pod hlavičkou okresního 
sdružení hasičů ve dvanácti různých 
obc ích  českobudějov ického 
ok resu .  Po ročn í  p řes t ávce 
zaviněné pandemickou situací 
a s tím spojenými opatřeními, 
se sezona hasičských soutěží 
opět rozběhla. Letošní ročník 
vyhráli muži ze Střížova před 
hasiči z Pišt ína a Nedabyle. 
Mezi ženami opět k ralovaly 
hasičky ze Strážkovic, které tak 
obhájily vítězství z roku 2019. 
Na druhém místě skončily ženy 
z Olešníka a třetí místo obsadily 
hasičky z Hosína. Závěrečného 
vyhodnocení se kromě soutěžních 
týmů zúčastnili i představitelé 
okresního sdružení hasičů v čele 
s jeho starostou Mgr. Jiřím Žižkou, 
jeho 1. náměstkem Stanislavem 
Klikou a členy výkonného výboru 
Václavem Maruškou a Jaroslavem 
Klečkou. Ani letos nebylo porušeno 
pravidlo a mezi hasiče opět zavítal 

a v pátek 1. října byla stavba předá-
na hasičům. Slavnostního předání 
se zúčastnili mnozí členové SDH 
Smolkov, členové JSDHO i občané 
vč. hostů (byli mezi nimi zástupce 
hejtmana MSK, zástupce HZS 
MSK, zástupce HZS ÚO Opava, 
náměstek starosty KSH MSK, 
starosta OSH Opava, starosta 
a místostarosta obce a další). Po 
úvodním projevu starosty sboru, 
který všechny přivítal a také se-
známil se stručnou historií zbroj-
nice, vystoupil starosta obce, který 
seznámil přítomné s některými 
problémy, jež se při rekonstrukci 
vyskytly a mj. si vyžádaly zvý-

Zrekonstruovaná zbrojnice. 

Slavnostní "střih pásky". 

šený počet víceprací. Současně 
poděkoval všem, kteří se podíleli 
na realizaci díla, jehož hodnota 
je cca 6,5 mil. Kč. Následovaly 
krátké projevy hostů a po té akt 
nejdůležitější - přestřižení pásky. 
Tohoto úkolu se zhostili zástupce 
HZS MSK plk. Ing. Jan Bojko, 
zástupce hejtmana MSK Ing. Ja-
roslav Kania, starosta obce Karel 
Palovský, velitel JSDHO Mojmír 
Hranoš, starosta SDH Ondřej 
Slížek a zástupce stavební firmy. 
Následovala prohlídka vnitřních 
prostor, kterou bylo možné zakon-
čit posezením a pobavením s přáte-
li, případně i malým občerstvením.

(Du)

Mimořádná událost s přítom-
ností B-agens (choroboplodné 
biologické látky) byla tématem 
společného cvičení Hasičského zá-
chranného sboru Libereckého kraje 
s 31. plukem radiační, chemické 
a biologické ochrany a Agenturou 
vojenského zdravotnictví – obor 
biologické ochrany. Simulovaný 
zásah proběhl v říjnu v areálu 
a budovách bývalé porodnice města 
Jablonec nad Nisou. Zde se při 
aranžování prostor pro pořízení 
uměleckých fotografií na větší sku-
pinu studentů vysypal z převrácené 
vitríny bílý prášek s neznámou 
biologickou látkou. V takovém 
případě spadá velení na místě zá-
sahu pod Hasičský záchranný sbor 
Libereckého kraje. Velitel zásahu, 
který si pro efektivní koordinaci 
zřídil v místě události štáb, tak 
nejen udílel rozkazy hasičům, ale 
zároveň velel vojenským specia-
listům, kteří se společného cvičení 
složek IZS účastnili. ze zdroje 

HZS Libereckého kraje

V říjnu proběhl v obci Heřmanova 
Huť na severním Plzeňsku již 3. 
ročník Gulášobraní spojený s Dra-
kiádou. Akci zorganizoval Sbor 
dobrovolných hasičů Heřmanova 
Huť společně s obcí. Loňský ročník 
nebyl z důvodu pandemické situace 
uskutečněn, a tak nás nepřekvapila 
hojná účast. Čtyřicet dětí na louce 
za Spolkovým domem vypustilo 
k nebi své draky. K vidění byly 
opravdu krásné exempláře. Bohu-
žel, nebylo moc větrno, ale celkově 
počasí přálo všem, kdo přišli ochut-
nat vzorky deseti gulášů. Tradičně 
se vaření zúčastnili i Mladí hasiči 
a výjezdová jednotka SDH Heř-
manova Huť. Všem kuchtíkům 
děkujeme za jejich výborné guláše 
a všem návštěvníkům za to, že ne-
nechali ani lžičku guláše v hrncích 
nebo kotlících. Za rok opět, v půlce 
října, zveme všechny na „Letecký 
den“ a gulášové hodování! 

Štěpánka Nováková, 
SDH Heřmanova Huť

člen statutárního orgánu NADACE 
ČEZ Ing. František Lust, zástupce 
jednoho z největších podporovatelů 
jihočeských dobrovolných hasičů.  

Závěrem patří velký dík i hasičům z 
Mydlovar za přípravu a organizační 
zabezpečení slavnostního večera.

(foto oceněné týmy)

pásky byla zahájena prohlídka 
hasičské zbrojnice, kde bylo 
připraveno i malé občerstvení. Po 
prohlídce proběhla ukázka hašení, 
kterou předvedli naši nejmladší 
hasiči. Slavnost byla zakončena 
taneční zábavou. Sudoměřický 
sbor byl založen v roce 1903 a 
má 105 členů, z toho je 15 dětí. 
Původní hasičské skladiště bylo 
postaveno v roce 1914. V roce 
1964 byla provedena přestavba, ale 
stále to byla vlastně jenom garáž. 
Teprve nová zbrojnice poskytuje 
sboru a zásahové jednotce obce 
odpovídající zázemí. Děkujeme 
všem, kteří se na přípravě stavby a 
vlastní stavbě podíleli!

starosta SDH Sudoměřice
u Tábora Rudolf Sirotek

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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V dubnu 2019 sledoval celý svět se zata-
jeným dechem, jak hoří ikonická kate-
drála ve francouzské metropoli Paříži. 
Požár zničil téměř celou střechu i část 
nosných kleneb. Spolu s následky hašení 
také částečně poškodil vnitřní vybavení, 
většina vzácných artefaktů však byla 
zkázy ušetřena. Pokud si nevzpomenete 
na název katedrály, pomůže vám tajenka 
naší dnešní křížovky. 
Zdroj foto:  Wandrille de Préville, CC 

BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

ZAUJALO NÁS...

1. Zásah jednotky končí:
a)  odjezdem na základnu 
b)  návratem na základnu
c)  uvedením jednotky do akce-

schopnosti

2. Doplnění chybějící výstroje, 
provedení oprav a očisty 
požární techniky zajistí:

a)  strojník
b)  velitel jednotky
c)  hasiči

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

3. Ztráty a poškození osobní 
výstroje hasiči hlásí:

a) technikovi technické služby
b) veliteli jednotky
c) technikovi jednotky

4. Doplnění hasiv do cisterny 
provede:

a)  hasič
b)  strojník
c)  technik strojní služby

5. Návrat na základnu velitel 
jednotky hlásí:

a) veliteli zásahu
b) operačnímu středisku
c) zástupci zřizovatele jednotky

správné odpovědi: 1b, 2b, 3b, 4b, 5b

Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu

Požár katedrály 
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Soutěž Hanácké pilař 2021 
Na požární stanici v Olomouci proběhla soutěž Hanácké pilař 2021. 
Profesionální i dobrovolní hasiči v klání poměřili svou šikovnost, sílu 
i obratnost při práci s motorovou pilou. Soutěžící bojovali ve dvou kate-
goriích, a to dobrovolní a profesionální hasiči. Jejich zručnost prověřily 
čtyři disciplíny, ve kterých se pod dohledem rozhodčích měřil čas a hlídala 
se též preciznost provedení. Hasiči museli nejdříve vyměnit řetěz mo-
torové pily, poté předvedli své schopnosti při kombinovaném a přesném 
řezu. Souboj zakončili odvětvováním. Nejlépe si při náročném klání vedli 
příslušníci z HZS Olomouckého kraje. Mezi profesionály a též celkově 
zvítězil Jiří Klimeš ze stanice Zábřeh, který získal 710 bodů. Druhé místo 
získal Jaroslav Spurný z téže stanice. Oba borce dělilo pouhých 5 bodů. 
Třetí příčku obsadil Petr Havelka z HZS Ústeckého kraje ze stanice Most. 
Účastnit klání se mohli členové Hasičského záchranného sboru ČR nebo 
JSDH  obce, kteří absolvovali specializační kurz pro obsluhu motorových 
pil v jednotce požární ochrany a také pravidelnou odbornou přípravu.
Velký důraz byl kladen také na bezpečnost práce a ochranné prostředky. 

ze zprávy por. Mgr. Lucie Balážové, HZS Olomouckého kraje 

Spolupráce generací i po 130 letech

Otestujte si své hasičské znalosti

Hasiči Střížovice slaví letos 130. 
výročí založení sboru. Jelikož situ-
ace okolo koronaviru znemožnila 

řádně toto výročí oslavit v širším 
kruhu naší obce, tak jsme alespoň 
na počest a památku tohoto výročí 
pořídili foto nejstaršího a nejmlad-
šího člena našeho sboru. Nejstarší 
člen pan Jan Kubů letos oslaví 
91. narozeniny a stále se účastní 
akcí našeho sboru. Nejmladšímu 
Janu Horálkovi je 5 let.  Je  členem 
družstva mladých hasičů. Všichni 
společně doufáme, že v příštím 
roce si vynahradíme oslavy a bude-
me moci posvětit prapor, který jsme 
pořídili s pomocí obce, a stejně tak 
i nový dopravní automobil. 

SDH Střížovice,
Miroslav Horálek- starosta

PRO CHVÍLE ODDECHU

Simulace výbuchu
v plnírně speciálních plynů

V říjnu proběhlo v dopoled-
ních hodinách taktické cvičení 
pražských hasičů v areálu firmy 
Linde Gas a.s. v Praze 10. U si-
mulovaného požáru a následnému 
výbuchu v plnírně plynů zasaho-
valo postupně 8 profesionálních 
a 10 dobrovolných jednotek.  Cvi-
čení proběhlo ve výrobním objektu 
plnírny speciálních plynů, který 
se nachází v rámci výrobně dis-
tribučního centra Linde Gas a.s. 
Na stavební část objektu, která je 
tvořena plnící halou, kompresoro-
vou stanicí plynů a pracovištěm 
výstupní kontroly navazují otevře-
ná technologická zařízení, čtyři zá-
sobníky kapalných plynů, tlaková 
stanice hořlavých plynů, záložní 
tlaková stanice plynů, likvidace od-
padních plynů a manipulační sklad 
nádob na plyny. Součástí objektu je 
administrativní část, která se na-
chází v rámci druhého nadzemního 
podlaží. Simulovaná mimořádná 

událost vznikla v prostoru plnírny 
speciálních plynů v boxu na po-
škozené plnící přípojce. Tím došlo 
k hoření unikajícího plynu H (Hyd-
rogenium), výron hořícího plynu 
zranil čtyři zaměstnance pracující 
v blízkosti plnícího boxu. Vlivem 
požáru došlo ke spuštění stabilního 
hasicího zařízení. V areálu Linde 
Gas a.s. se také nachází chemická 
kanalizace, která zabrání úniku po-
žární vody mimo areál. Cvičná eva-
kuace zaměstnanců proběhla před 
příjezdem záchranných složek. 
Cvičení prověřilo jak koordinaci 
a spolupráci hasičů a zaměstnan-
ců firmy, tak i poskytování první 
pomoci zraněným, ochlazování 
budovy, ochranu zásobníků kapal-
ných plynů a kyvadlovou dopravu 
vody z hydrantu. Na cvičení spo-
lupracovala také ZZS hl. m. Prahy 
a Policie ČR. 

ze zdroje HZS hl. m. Prahy

MV-generální ředitelství Hasič-
ského záchranného sboru České 
republiky sděluje, že byla vyhláše-
na nová výzva pro podání žádosti 
o dotace obcím v rámci programu 
„Účelové investiční dotace pro jed-
notky SDH obcí“ pro rok 2022. Sběr 
žádostí o dotaci byl zahájen dnem 
vyhlášení výzev tj. 25. října 2021 a 
probíhá elektronickou cestou pro-
střednictvím Jednotného dotačního 
portálu RISPF – pod záštitou MF. 
Činnost portálu bude ukončena dne 
25. listopadu 2021 v 23:59 hodin.

Nová zbrojnice pro 
jesenické dobrovolné hasiče

Myšlenkou výstavby nové hasič-
ské zbrojnice pro Sbor a Jednotku 
dobrovolných hasičů se město 
Jeseník zabývá od roku 2017, kdy 
si nechalo zpracovat projektovou 
dokumentaci. Po dvou získaných 
dotacích a výběru dodavatele její 
výstavbě již nic nebrání. Dobro-
volní hasiči by v nové moderní bu-
dově měli sídlit od příštího roku... 
„Jednotka Sboru dobrovolných 
hasičů Jeseník má nezastupitelnou 
úlohu v požární ochraně. Nejenže 
se účastní výjezdů po boku profe-
sionálů, navíc v době, kdy profesi-
onální hasiči jsou na výjezdu, drží 
pohotovost. Je tedy nutné, abychom 
jim poskytli patřičné zázemí,“ 
uvedla starostka města Jeseníku 
Zdeňka Blišťanová. Stávající ple-
chová hala v areálu budov na ulici 
Tovární je ve zcela nevyhovujícím 

stavu. Nová moderní budova, jejíž 
výstavba se plánuje v lokalitě Zóny 
za Podjezdem, bude splňovat sou-
časné požadavky na výkon služby 
jednotky požární ochrany. V nepo-
slední řadě je benefitem i snížení 
provozních nákladů, kterými jsou 
v současné době opravy a údržba 
stávajícího objektu zbrojnice nebo 
spotřeba energií. Výstavba nové 
budovy bude dotačně podpořena.  
Nad rámec této dotace se poda-
řilo ale získat i další dotaci, a to 
konkrétně z Ministerstva vnitra 
ČR. Celková finanční náročnost je 
vyčíslena na dvaadvacet milionů 
korun Kč, významnou část tak 
pokryjí dotační prostředky. Termín 
dokončení výstavby je plánován 
v roce 2022.

zdroj textu a vizualizace: 
web města Jeseník



V dnešním díle naší pravidelné 
rubriky vás pozveme k našim 
slovenským sousedům. Naším 
cílem bude Technického Moto 
muzeum  Nováky, které se nachází 
v areálu DKP Slovakia s.r.o. Jedná 
se o soukromé muzeum techniky, 
ve kterém si určitě přijdou na své 
i příznivci techniky hasičské. 
Muzeum založili sourozenci Vlas-
timil, Jozef a Miroslav Belaňovci 
z Lehoty pod Vtáčnikom. Jak 
napovídá název muzea, velkou 
část expozice zabírají motocykly. 
Nezapomíná se však ani na histo-
rické osobní, potažmo nákladní 
automobily a další techniku. 

Pozvánka do Technického Moto muzea Nováky 

K novinkám tohoto muzea patří 
i expozice hraček, kde je na 1500 
metrech čtverečních prezentováno 
na 7000 exponátů. Celá expozice 

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)

se momentálně nachází ve čtyřech 
objektech a neustále se rozrůstá.  

zdroj foto: web muzea 

Superpohár hejtmana Pardubického kraje 
V sobotu 16.10.2021 proběhla 

soutěž v požárním útoku vítězů li-
gových soutěží jednotlivých okresů 
Pardubického kraje všech kategorii 
(od mladých hasičů po družstva 
mužů a žen) o Superpohár hejt-
mana Pardubického kraje JUDr. 
Martina Netolického Ph.D. Akce 
se uskutečnila v areálu hasičů v 
místní části Komárov obce Dolní 
Roveň. Pořadatelství bylo svěřeno 
SDH Komárov za spoluúčasti KSH 
Pardubického kraje, OSH Pardubi-
ce a Krajského úřadu Pardubického 
kraje. Během soutěže proběhlo 
52 požárních útoku včetně 4 úto-
ků funkcionářů a rozhodčích, 
Mezi soutěžícími byli mimo jiné 
hejtman JUDr. Martin Netolický 
Ph.D., ředitel HZS plk. Ing. Aleš 

Černohorský, starosta KSH Josef 
Bidmon, náměstkové KSH Jo-
sef Syrůček a Pavel Černohous. 
Mezi hosty jsme mohli zahléd-
nout paní starostku obce Dolní 
Roveň Ivu Vinařovou, bývalého 
senátora a hejtmana pana Radko 
Martínka, místostarostu obce 
Dolní Roveň Ing. Miloše Horáka. 

Zdravotní službu po celý den 
zabezpečovali členové JSDHO 
Březiny (okr. SY). O žaludky 
zúčastněných se postaraly členky 
SDH Komárov, které byly i mezi 
soutěžícími. Celý den byla mezi 
účastníky a závodníky velmi dobrá 
nálada, kterou nezkazilo ani chlad-
né počasí. 

Záchrana zraněné osoby
z rozhledny

Pražští hasiči předali dobrovolným 
kolegům tři automobilové cisterny

Nová cisterna

Štědrý sponzoring 

Moderní technika

Hasí i brodí

Dvě jednotky hasičů z Kopřivnice 
a Nového Jičína se zapojily v říjnu 
do záchrany a transportu osoby 
po prodělaném infarktu z Bezru-
čovy vyhlídky, tedy čtyřpatrové 
dřevěné rozhledny, která se tyčí 
nad městem Kopřivnice (okres 
Nový Jičín) nedaleko zříceniny 
hradu Šostýn. Naštěstí šlo pouze 
o taktické cvičení za nádherného 
podzimního počasí, zraněného 
člověka nahradila stejně těžká figu-
rína. Jako první přijela po oznáme-
ní o vážných zdravotních potížích 
turisty na vrcholu Bezručovy 
vyhlídky jednotka Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslez-
ského kraje (HZS MSK) ze stanice 
Kopřivnice, a to na parkoviště 
u kopřivnického letního koupaliště. 
Dalších více než 700 metrů musela 
za zraněným pěšky do pořádného 
kopce. Postižené osobě poskytli 
kopřivničtí hasiči první předlé-
kařskou pomoc a přichystali ji 
na transport. Za chvíli sem dora-

Pražský hasičský profesionální 
sbor předal v říjnu  tři automobilo-
vé cisterny sborům dobrovolných 
hasičů v Praze. Na hasičské stanici 
ve Strašnicích proběhlo slavnostní 
předání techniky jednotkám dobro-
volných hasičů z Újezdu, Kolodějí 
a Ďáblic, za účasti ředitele HZS 
hl. m. Prahy plk. Luďka Prudila. 
Jedná se o cisterny, které v minu-
losti používal HZS hl. m. Prahy 
a převádí je na sbory dobrovolných 
hasičů v Praze. Hasiči z Újezdu 
mají pouze CAS 32 Tatru z roku 
1986. Jedná se tedy o doplnění 
vozového parku vzhledem ke změ-
ně kategorie z JPO N na JPO V 

Novou hasičskou cisternou dis-
ponují hasiči v AERO Vodochody. 
AERO Vodochody AEROSPACE 
a.s. je největším výrobcem letec-
ké techniky v České republice. 
Zabývá se vývojem, výrobou, 
prodejem a servisem vojenské 
i civilní letecké techniky. Společně 
s CAS 20 je na fotografii zobrazen 
nejnovější letoun model L-39NG 
(Next Generation), který má am-
bice navázat na úspěšnou kariéru 
rodiny letounů L-39.

zdroj foto: KOBIT - THZ

Bystřická hasičská výjezdová 
jednotka převzala do svého vozi-
dla od sponzorů automatizovaný 
externí defibrilátor. Přispěli: Petr 
Ševid, majitel firmy Elmoz Czech 
s.r.o. (35.000 Kč). Michal Ždych, 
autodoprava a zemní práce (5.000 
Kč). Dušan Otradovec, odtahová 
služba (5.000 Kč).

zdroj foto: město Bystřice

Novou SCANIÍ CAS 20/4000/240 
- S2R se mohou pochlubit hasiči ve 
Velkém Březně. Cisterna je v před-
ní části osazena nárazníkovou 
lafetou PROTEK, lanovým naviják 
Ramsey Winch, asanační lištou 
a doplňkovým LED světlometem. 
Rolety nástavby jsou antracitové. 
Zadní náprava je vzduchově od-
pružená. 

zdroj foto: KOBIT - THZ

Hasiči v obci Telnice (Ústec-
ký kraj) mají novou cisternovou 
automobilovou stříkačku. Vel-
koobjemová cisterna je postave-
na na třínápravovém podvozku 
Scania P500 řady XT, osazena je 
posádkovou kabinou CP28. Motor 
dosahuje výkonu 368 kW a splňuje 
emisní normu Euro 5. Vůz dokáže 
brodit klidnou vodou až do hloub-
ky 750 mm. Na držácích bočních 
zpětných zrcátek jsou pracovní 
LED světlomety. Stav hasiva v ná-
drži signalizují LED stavoznaky 
na obou bocích vozu. Na horní 
plošině nástavby je přípojný bod 
pro lafetovou proudnici.

ze zdroje pozary.cz

zila lezecká skupina – ze stanice 
HZS MSK v Novém Jičíně, která 
transportovala zraněného, ulože-
ného v záchranných nosítkách, 
z vrchního patra rozhledny pomocí 
lanové techniky na lesní půdu. Pak 
hasiči figurínu společnými silami 
odnesli dolů poměrně nepřístup-
ným terénem k místu, kam byla 
schopná dojet technika, tedy přes 
700 metrů k parkovišti. Vybraní 
příslušníci HZS Moravskoslez-
ského kraje jsou již od roku 1990 
speciálně vybavováni a školeni 
pro provádění záchranných prací 

ve výšce a nad volnou hloubkou 
pomocí lanové techniky. Tito hasi-
či-lezci jsou nasazováni v situacích, 
kdy je provedení záchrany nad rá-
mec možností „běžné“ hasičské 
jednotky, například paraglidistů, 
končících svůj nepovedený let 
na vysokých stromech, či při zá-
chraně jeřábníků se zdravotními 
komplikacemi. Jsou dislokováni 
v 6 lezeckých skupinách, po jedné 
v každém okrese Moravskoslez-
ského kraje, připravených pomoci 
lidem 24 hodin denně.

ze zdroje HZS MSK

a zařazení do plošného pokrytí. 
U jednotky Koloděje se jedná o vý-
měnu za CAS 25 Liaz, z roku 1986, 
na kterou žádali magistrát o dotaci 
na opravu. Oprava se vzhledem 
ke stáří a stavu vozidla a náročnosti 
udržování v provozuschopném 
stavu nejevila jako rentabilní. 
Jednotka z Ďáblic vymění starou 
CAS 25 Liaz, rok výroby 1990, 
na kterou žádali magistrát o dotaci 
na opravu. Oprava se vzhledem 
ke stáří a stavu vozidla a náročnosti 
udržování v provozuschopném sta-
vu nejevila jako rentabilní. Zároveň 
jde i o mlazení vozového parku 
v souvislosti se změnou kategorie 

z JPO V na JPO III. V další fázi 
budou předány ještě cisterny dob-
rovolným hasičům z Libuše a Prahy 
8. Vedení Prahy finančně podporu-
je i pražský hasičský profesionální 
sbor. Nákupem nové techniky tak 
může HZS hl. m. Prahy na oplátku 
podpořit dobrovolné sbory v Praze 
sice starší, ale funkční technikou 
pro zásah. V postupné obměně 
starší techniky za novou chce HZS 
hl. m. Prahy pokračovat a i nadále 
podporovat dobrovolné jednotky 
v Praze.

 Mjr. Bc. Martin Kavka,
tiskový mluvčí HZS hl. m. Prahy 


