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Ohlédnutí za prázdninami v SDH Bříství

Cvičení 
složek IZS

Vážení a milí čtenáři Hasičských 
novin,
dovolte mi, abych vás pozdravil 
a popřál vám vše dobré v závěru 
roku 2021. Již nyní připravujeme 
předplatné Hasičských novin 
pro rok 2022. Ceny předplat-
ného zůstávají stejné na úrovni 
loňského roku. Vybírat můžete 
z klasického tištěného vydá-
ní nebo z elektronické verze, 
pokud dáváte přednost čtení 
na obrazovce počítače. I na pří-
ští rok chystáme tradičních 
24 novinových vydání. V roce 
2022 vstoupí Hasičské noviny 
již do 33. ročníku. Je to tradice, 
která nás zavazuje a motivuje 
k další práci. Přijměte ve finále 
roku 2021 přání pevného zdraví, 
osobních i hasičských úspěchů! 

za redakci Mirek Brát

V obci Jedovnice na Blanensku 
v listopadu zasahovaly desítky 
hasičů u dopravní nehody s větším 
počtem zraněných osob. Jednalo 
se o cvičení složek Integrovaného 
záchranného systému (IZS).  Téměř 
třicet profesionálních a dobrovol-
ných hasičů sehrálo během cvi-
čení důležitou roli. Po střetu dvou 
osobních aut, dodávky a cyklisty 
bylo nutné zraněné vyprošťovat, 
transportovat a zajistit zázemí 
zasahujícím. Hasiči vyprošťovali 
zraněné ze dvou osobních auto-
mobilů. Celkem se zranilo 15 osob 
ve vozidlech, cyklista nehodu ne-
přežil.  Na místě zasahovaly 4 ha-
sičské jednotky. Během akce hasiči 
úzce spolupracovali s posádkami 
ZZS, Policie ČR a hlídkou městské 
policie. Podobná cvičení slouží 
k odhalení případných nedostatků 
v nastaveném systému spolupráce 
jednotlivých složek IZS a k procvi-
čování dovedností hasičů.  

(HZS JmK)
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Otestujte své 
znalosti

S mládeží pracují
už půl století

Za hasičskou historií
do SDH Čechtín

Po roční odmlce opět zaplápolaly plameny 
Masarykovy vatry v okrese Praha-západ

Jak se rodila 
Masarykova vatra

Zapálení Masarykovy vatry 
tehdy proběhlo v rámci akce zva-
né „Jízda republiky“, kdy se piet-
ní akty konaly postupně ve všech 
obcích 7. okrsku. Masarykova 
vatra představovala vyvrcholení 
celé akce. K jejímu zapálení do-
šlo v Klínci, což je jedna z obcí 
7. okrsku v okrese Praha-západ. 
O rok později, v r. 2019, se konalo 
setkání již v komornějším, avšak 
o nic méně důstojnějším duchu 
opět v obci Klínec, kdy k zapálení 
vatry došlo po slavnostním uctění 
památky obětí světových válek, 
recitačním vystoupení Mladých 
hasičů a dalších projevech, v nichž 
byla vzpomenuta osobnost první-
ho československého prezidenta. 
Již tehdy nepsaným způsobem 

bylo rozhodnuto o tom, aby se tato 
akce stala tradicí a všichni se těšili 
na další setkání v roce 2020. Nikdo 
nemohl tušit, že do našich životů 
zasáhne pandemie Covid-19 a vše 

bude jinak. V roce 2020 v říjnu 
vládl velmi striktní „lockdown“, 
kdy jakákoliv setkání nebyla pří-
pustná z důvodu opravdu silného 
šíření pandemie. 

Narozeniny republiky 
ve stínu pandemie

Podzimní čas roku 2021 je opět 
ve znamení šíření onemocnění 
Covid-19, byť oproti roku před-
chozímu (zejména díky částeč-
né proočkovanosti) není vzestup 
pandemie tak silný, jako tomu 
bylo v loňském roce. Hygienická 
opatření vztahující se na setká-
vání osob je samozřejmě nutno 
respektovat a dodržovat, nicméně 
vlastní setkání mohou být za do-
držování všech podmínek realizo-
vána. Alespoň tomu tak na sklonku 
října 2021 bylo. Bylo tedy možné 
po roční přestávce opět zapálit Ma-
sarykovu vatru. 

Vzpomínková akce na prvního 
prezidenta svobodné republiky 
Československo proběhla opět 
v Klínci, v centru obce před hasič-
skou zbrojnicí, přesně v den státní-
ho svátku 28. října 2021. Od 17.00 
hod. byl umožněn příchod hostů, 
kteří si mohli prohlédnout dopro-
vodný program – jednalo se o ma-
lou expozici fotografií a článků 
ze života T. G. Masaryka a jeho 
rodiny, dále o publikace o prv-
ním československém prezidento-

vi, a v neposlední řadě bylo možno 
zhlédnout dokument o klíčových 
momentech ze života T. G. Masa-
ryka a vzniku Československé re-
publiky. Nedaleko hasičské zbroj-
nice bylo zřízeno pietní místo, 
kde k fotografii prvního českoslo-
venského prezidenta bylo možno 
položit květiny a kde přítomní 
praporečníci se sborovými prapory 
drželi čestnou stráž. 

Nechyběla hymna 
i čtení z Hovorů
s T. G. Masarykem

Kolem 18.00 hod. bylo při-
stoupeno k vlastnímu zapálení 
Masarykovy vatry. Tohoto úkolu 
se zhostila paní Markéta Polív-
ková, starostka domovské obce 

(dokončení na str. 4)

Dne 28. října 2021 oslavila naše republika již 103. výročí od svého založe-
ní. K této příležitosti uspořádali hasiči ze 7. okrsku na okrese Praha-západ 
akci, jejíž kolébkou jsou Lány, kde roku 1937 zemřel prezident Osvoboditel 
Tomáš Garrigue Masaryk – jedná se o tzv. Masarykovu vatru, jež se poprvé 
v 7. okrsku okresu Praha-západ rozhořela v roce 2018. Tehdy slavila naše 
republika „kulaté“ sté narozeniny. 

Hasiči si musí umět poradit i při zásahu na vodní hladině. foto mf 
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Auto v kolejišti 

Noční požár rodinného domu 

Nehoda dvou osobních automobilů 

Dvoudenní zásah u požáru 
zemědělské usedlosti  

Hasičský vůz havaroval
cestou k zásahu

U požáru skladovací haly 
zasahovalo osm jednotek

Záchrana dětí 
ze zakouřeného prostoru

Požár přístřešku 
likvidovaly tři 

jednotky hasičů

Dopravní nehoda
domíchávače betonu

Hořelo v průmyslovém areálu 

V době, kdy vychází toto čís-
lo Hasičských novin, jsme již 
v období, kdy v České republice 
platí povinnost používat zimní 
pneumatiky (v době od 1. listopadu 
do 31. března), a to v případě, že 
se na pozemní komunikaci na-
chází souvislá vrstva sněhu, led 
nebo námraza, nebo lze vzhledem 
k povětrnostním podmínkám před-
pokládat, že se tak stane. Ve výčtu 
událostí na této stránce najdete i 
dopravní nehody. Věnujme tak náš 
tradiční úvod k zásahům za uply-
nulé období prevenci dopravních 
nehod, na kterou mají velký vliv 
právě užité pneumatiky. Zimní 
pneumatiky jsou v období, kdy se 
teploty přiblíží 0 °C, jedním ze zá-

Dvě jednotky hasičů zasahovaly 
v listopadu u nehody na silnici I/50 
v blízkosti odbočky k hradu Buch-
lov. Poplach byl vyhlášen jednotce 
profesionálních hasičů z požární 
stanice Uherské Hradiště a jed-
notce Sboru dobrovolných hasičů 
městysu Buchlovice. V době pří-
jezdu hasičů byla na místě Policie 
České republiky a Zdravotnická 
záchranná služba Zlínského kraje. 

Dvě jednotky profesionálních 
hasičů (HZS MSK) zasahovaly 
v listopadu v Ostravě-Porubě 
u nehody lehkého užitkového 
automobilu Škoda Praktik, jehož 
jízda skončila na travnatém pásu 
mezi dvouproudou silnicí a tram-
vajovým kolejištěm. Řidič vyvázl 
bez zranění, ale tramvaje ve směru 
z Martinova na Opavskou ulici 
už tímto místem nemohly projet 
– kvůli zablokované trati částí 
auta. Hasiči použili ke svižnému 
odstranění škodovky v Martinov-
ské ulici hydraulickou ruku vy-
prošťovacího speciálu Tatra 815-7 
Omars s využitím závěsného kříže. 

V listopadu přijalo Krajské 
operační a informační středisko 
Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje oznámení 
o požáru rodinného domu v části 
obce Bělá pod Bezdězem Hlíno-
viště v okrese Mladá Boleslav.  
Operační důstojník na místo vyslal 
profesionální jednotky ze stanic 
Bělá pod Bezdězem a Mladá Bole-
slav spolu s podnikovou jednotkou 
Škoda Auto a.s. a dobrovolnou 
jednotkou obce Bělá pod Bezdě-
zem. Jelikož se událost nacházela 
na hranici kraje, byla o pomoc po-
žádána také profesionální jednotka 
HZS Libereckého kraje ze stanice 
Doksy. Velitel zásahu po provede-
ném průzkumu upřesnil, že požár K požáru v obci Ratiboř byla vy-

slána profesionální jednotka ze sta-
nice Jindřichův Hradec se třemi 
cisternami a automobilovou plo-
šinou. Následně byly svolány 
a do Ratiboře vyjely jednotky SDH 
obcí Kardašova Řečice, Jindřichův 
Hradec, Stráž nad Nežárkou, Lod-
héřov, Veselí nad Lužnicí, Pluhův 
Žďár a Roseč s dalšími sedmi 
cisternami a čtyřmi dopravními 
automobily. Vzhledem k množství 
vyslaných jednotek byl vyhlášen II. 
stupeň požárního poplachu. Jedna-
lo se o požár obytné části zeměděl-
ské usedlosti. Uvnitř objektu nikdo 
nebyl, hasiči neevakuovali. Požár 
ničil střechu v plném rozsahu. 
Velitel zásahu okamžitě rozhodnul 
o zahájení hasebních prací. Velký 
počet vyslaných cisteren zajišťoval 
dostatek vody na požářišti, zároveň 
bylo zřízeno čerpací stanoviště. 
Z jindřichohradecké stanice byly 
k požáru dováženy pro zasahující 

kladních předpokladů bezpečné 
jízdy. Jsou vyrobeny z jiné měkčí 
směsi, mají odlišný dezén, zaru-
čující lepší odvod vody a sněhové 
břečky, navíc mají lepší záběrové 
vlastnosti. Díky tomu umožňují 
lepší kontakt s promrzlou vozov-
kou, která nemá zdaleka takovou 
přilnavost jako za sucha a tepla. 
Tím nejdůležitějším aspektem 
pro použití zimních pneumatik 
je tak především bezpečnostní 
hledisko. V zimě jako takové je 
jen díky změně povětrnostních 
podmínek riziko vzniku dopravní 
nehody 6x vyšší než v létě. Hasiči 
přijíždějící k nehodám by o tom 
mohli vyprávět… Vždy bezpečnou 
cestu přeje redakce!  

Jedna zraněná osoba byla už v péči 
zdravotníků. Druhá zraněná oso-
ba zůstala zaklíněná ve vozidle. 
K jejímu uvolnění hasiči použili 
hydraulické vyprošťovací zaříze-
ní. Po zadokumentování nehody 
hasiči provedli úklid komunikace.

dle zprávy
nprap. Romana Žemličky,

HZS Zlínského kraje

Několik tramvajových souprav tak 
muselo čekat na jízdu do Opavské 
ulice maximálně půl hodiny. Druhý 
tramvajový směr (do Martinova) 
byl normálně průjezdný. Vozidla 
z Martinova na Opavskou ulici 
mohla projíždět jedním pruhem 
silnice, snad s výjimkou dvou mi-
nut při pokládání. Zasahovaly zde 
dvě ostravské jednotky Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslez-
ského kraje (HZS MSK) – ze stanic 
Poruba a Zábřeh, právě odkud byl 
dodatečně povolán vyprošťovací 
speciál Tatra 815-7 Omars.

(HZS MSK)

zasáhl první patro, podkroví a stře-
chu rodinného domu. K likvidaci 
plamenného hoření nasadili hasiči 
pět vodních proudů po obvodu 
budovy a další z výškové techniky. 
Byl  proveden závěrečný průzkum 
termokamerou a místní dobrovolné 
jednotce Bělá pod Bezdězem byla 
nařízena dohlídka nad požářištěm. 
Výše škody i příčina vzniku požáru 
jsou předmětem dalšího vyšetřová-
ní, na kterém bude spolupracovat 
hasičský vyšetřovatel spolu s ex-
perty z Technického ústavu požární 
ochrany v Praze.

ppor. Ing. Jan Sýkora, DiS.  
oddělení IZS HZS

Středočeského krajehasiče láhve se vzduchem pro 
dýchací přístroje. Na požářišti 
zůstala jednotka SDH obce Kar-
dašovala Řečice. Zásah v Ratiboři 
pokračoval i druhý den. Po celou 
noc monitorovala dobrovolná 
jednotka obce Kardašova Řečice 
požářiště v Ratiboři s tím, že 
dvě noční kontroly provedla také 
jindřichohradecká profesionální 
jednotka. Na požářišti hasiči v prů-
běhu noci dohašovali několik nově 
rozhořelých ohnisek. Zároveň ne-
ustále prozkoumávali, zda hrozí či 
nehrozí zřícení prohořelé střechy. 
V rámci mezikrajské výpomoci 
byl povolán ze Záchranného útvaru 
HZS ČR z Jihlavy pásový účelový 
automobil. Tím byla ohořelá střešní 
konstrukce postupně rozebrána. 
Zabránilo se tak jejímu propad-
nutí, a především se tím vytvořilo 
bezpečné místo pro zásah hasičů. 
Ti pak dohasili poslední ohniska. 

HZS Jihočeského kraje

V listopadu havarovalo vozidlo 
brněnských profesionálních hasičů 
poblíž Rohlenky na silnici 430. Vůz 
skončil po nehodě na střeše mimo 
silnici a začal hořet. Čtyřčlennou 
posádku převzala do péče záchran-
ná služba. Při nehodě se zranili tři 
hasiči středně těžce a jeden lehce.  

Osm jednotek hasičů zasahovalo 
v listopadu u hořící plechové skla-
dovací haly v Dolním Lánově, po-
žár zasáhl objekt v plném rozsahu. 
Vyhlášen byl 2. stupeň požárního 
poplachu. V hale bylo uskladněno 
seno, vzhledem k pokročilé fázi 
požáru se musel nechat vnitřek 
kontrolovaně dohořet. Zasahující 
hasiči prováděli hasební zásah 
zvenčí objektu a ochlazovali okolí, 

V listopadu hořelo ve třípa-
trovém bytovém domě v Oloví 
na Sokolovsku. Svědci nahlásili na 
tísňovou linku hasičů, že ze sklep-
ních prostorů vychází hustý kouř. 
Zároveň nedokázali uvést, zda 
uvnitř domu jsou nějaké osoby. 
Operační středisko vyslalo k požá-
ru jednotky hasičů z II. stupně po-
žárního poplachu. Na místě hasiči 
zjistili, že hoří odpad ve sklepních 
prostorech, kouř z požáru se již 
rozšířil do celého domu a v hor-
ních patrech jsou osoby, které 
se již nemohou samy dostat ven. 
Hasiči tak s použitím vyváděcích 
masek zachránili tři děti a jednu 
dospělou osobu, ze zakouřeného 
prostředí pak vynesli také jednoho 
psa. Všechny osoby na místě zkon-
trolovala záchranná služba. Požár 
ve sklepě se podařilo zlikvidovat 
do dvou hodin od nahlášení. Po po-

Tři jednotky hasičů likvidovaly 
v listopadu požár přístřešku, který 
patří k zámku v Chrasti. Po příjez-
du na místo jednotky nasadily po-
třebný počet proudů vody k likvi-
daci plamenů. Požár hasiči dostali 
pod kontrolu za 8 minut od příjez-
du. Jednalo se o objekt o velikosti 
zhruba 5 x 8 metrů. Hasiči museli 
používat dýchací techniku. Místní 
dobrovolná jednotka hasičů místo 
požáru střežila až do ranních hodin. 
Škoda byla předběžně vyčíslena 
na 500 tisíc korun. Uchránit se 
podařilo majetek ve výši zhruba 2,5 
milionů korun. Událost se obešla 
bez zranění. Dle slov vyšetřovatele 
hasičů je příčina vzniku požáru 
předmětem dalšího vyšetřování. 
Stanoveny jsou nyní tři verze vzni-
ku požáru – nedbalost, hra dětí, 
anebo úmyslné založení.

por. Bc. Vendula Horáková, 
tisková mluvčí HZS 
Pardubického kraje 

Hasiči ze stanice Litoměřice 
zasahovali v listopadu u doprav-
ní nehody domíchávače betonu 
na silnici č. 1/15 u obce Trnovany 
na Litoměřicku. Komunikace byla 
po celou dobu zásahu uzavřena 
v obou směrech v řádu hodin. 
Z vozidla unikly provozní náplně 
a beton. HZS Ústeckého kraje 

Požární poplach byl v listopadu 
vyhlášen jednotkám profesionál-
ních hasičů z požárních stanic 
Luhačovice a Uherský Brod a také 
jednotkám dobrovolných hasičů 
z Luhačovic a Pozlovic. Průzku-
mem bylo zjištěno, že došlo k požá-
ru ve dvou kontejnerech v blízkosti 
skladovací haly. Požár byl zčásti 
lokalizovaný před příjezdem hasi-
čů. K lokalizaci byly použity dva 
práškové hasicí přístroje. Požár 
hasiči dohasili  jedním vysokotla-
kým proudem vody. Následně byla 
provedena kontrola teplot obvodové 

K odstraňování následků nehody 
dorazil na pomoc také Záchranný 
útvar HZS ČR. Pomocí těžké tech-
niky hasiči dostali havarovaný vůz 
zpět na vozovku. 

dle zprávy Jaroslava Mikošky, 
tiskového mluvčího HZS JmK 

aby nedošlo k rozšíření plamenů 
na okolní haly. Hasební voda byla 
dovážena na místo kyvadlově, bylo 
zřízeno také čerpací stanoviště. 
Při požáru zasahovali profesionální 
hasiči ze stanic Vrchlabí a Trutnov 
a JSDH Hostinné, Rudník – Arnul-
tovice, Vrchlabí 3 - Podhůří, Černý 
Důl – Čistá, Lánov a Horní Lánov.

dle zprávy Martiny Götzové, 
tiskové mluvčí HZS KHK

žáru byly byty v horních patrech 
neobyvatelné, pro šest osob zajistil 
starosta obce náhradní ubytování v 
místním kulturním středisku. Výše 
škody a příčina požáru je v šetření. 
Zasahující jednotky: HZS Kraslice 
(CAS 20 T815), HZS Sokolov (CAS 
20 Scania), HZS CHZ Sokolov 
(CAS 24 Scania), JSDH Oloví (CAS 
20 T815),  JSDH Rotava (CAS 20 
T815), JSDH Kraslice (CAS 20 Ive-
co),  JSDH Chodov (CAS 20 T815),  
JSDH Březová (CAS 20 T815). 

HZS Karlovarského kraje 

stěny haly a provedena částečná 
demontáž vnitřního obložení haly. 
Příčina požáru zůstává v šetření 
hasičů. Včasným zásahem byly 
uchráněny hodnoty v předběžné 
výši 1 milion korun. K zranění 
osob nedošlo.

HZS Zlínského kraje
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Požáry na ropných plošinách
Ropné těžební plošiny jsou komplikované a důmyslné stavby určené pro těž-
bu ropy, které jsou ukotvené k mořskému dnu. Vzhledem k charakteru je-
jich činnosti i faktu izolace od běžné suchozemské infrastruktury, jsou ropné 
plošiny velmi rizikový místem v případě havárie či jiné mimořádné události. 
Pojďme se na tyto obří umělé ostrovy podívat optikou požárních rizik.   

Historie prvních vrtů pod moř-
skou hladinou sahá do konce 
19. století. V roce 1896 byly první 
takové vrty provedeny v kaliforn-
ské lokalitě Santa Barbara. Prav-
dou však je, že se nejednalo o vrty 
realizované z klasické, do moř-
ského dna ukotvené, plošiny. Vrty 
byly provedeny z pilířů vybíhají-
cích z pevniny. Na počátku 20. sto-
letí se již pilně hledala ropa v pří-
livové pobřežní zóně v Mexickém 
zálivu. V roce 1923 byly podobné 
vrty vyzkoušeny i v Kaspickém 
moři na území dnešního Ázerbaj-
džánu. Těžba ropy přinášela stále 
vyšší zisky. Velkým společnostem 
se tak vyplatilo investovat do pro-
jektů skutečných těžních plošin. 
V roce 1937 americká společnost 
Pure Oil Company buduje v Lou-
isianě pevnou těžařskou platformu 
vzdálenou téměř dva kilometry 
od pobřeží. Po skončení druhé 
světové války se již objevují plo-
šiny vzdálené desítky kilometrů 
od pevniny. V současnosti se jen 
v severovýchodním Atlantiku na-
chází více než 1 000 zařízení typů 
ropných těžebních plošin v po-
břežních vodách. Ačkoli je počet 
zařízení v Černém moři a v Balt-
ském moři pouze jednomístný, 
ve vodách Středozemního moře je 
kromě toho v současné době v pro-
vozu více než 100 zařízení a exis-
tují plány na průzkum v maltských 
a kyperských sektorech. Průzkum 
nebo těžba ropy a zemního plynu 
také probíhá při pobřeží Alžírska, 
Chorvatska, Egypta, Izraele, Li-
bye, Tuniska, Turecka a Ukrajiny.

Rizika evakuace
Ačkoli jsou požáry na moder-

ních ropných plošinách relativně 
vzácné, pokud se přeci jen plame-
ny objeví, důsledky požáru bývají 
často tragické. Nejúčinnější nástroj 
pro vyhnání „červeného kohouta“ 
z plošiny, představují v současnos-
ti pěnové systémy se stlačeným 
vzduchem. Oheň, který v minulos-
ti zničil ropné plošiny Piper Alpha 
a Deepwater (těmto událostem 
se podrobněji věnujeme níže), uká-
zal důležitost funkčních automati-
zovaných bezpečnostních systémů 
pro detekci a hašení požáru. V pří-
padě požáru na ropné plošině je, 
kromě samotného hašení, důležitá 
i evakuace. Záchrana lidí z plo-
šiny se obvykle provádí pomocí 
rychlých člunů nebo vrtulníků. 
Limitujícím pro nasazení těchto 
záchranných prostředků je samo-
zřejmě počasí. Například při výšce 
vln přesahujících tři a půl metru 
je záchrana osob z hořící plošiny 
pomocí hladinových prostředků 
více než problematická. Silný vítr 
rovněž komplikuje nasazení vr-
tulníků.  Při selhání plánovaných 
hromadných evakuačních postu-
pů jsou pak poslední šancí na zá-
chranu z hořící plošiny prostředky 
individuální evakuace zahrnující 
šplhací sítě, lana či únikové sklu-
zy. V tomto případě se ovšem 
lidé dostávají do vody s minimem 
ochranných prostředků. Jejich šan-
ce na přežití se v rozbouřeném či 
chladném moři výrazně snižuje. 

Hasiči schopní zásahu při požáru na těžební plošině musí projít speciálním výcvikem.  

Požár ropné plošiny může být začátkem  ekologické katastrofy.

Požár hrozí i potopením plošiny. 

Nehody i terorismus
V roce 1984 zachvátil v Atlant-

ském oceánu požár těžební plošinu 
brazilské společnosti Petrobras. 
Navzdory provedené evakuaci 
zaměstnanců z plošiny si nehoda 
vyžádala smrt 42 lidí. Faktem je, 
že většina těch, kteří zde zahynuli, 
se stala obětí nehod provázejících 
evakuaci, kdy jednomu ze záchran-
ných člunů při spouštění na hladi-
nu oceánu praskla nosná lana. Pád 
člunu z velké výšky si vyžádal 36 
mrtvých. Dalších 6 lidí zahynulo, 

když se pokoušelo zachránit sko-
kem z plošiny do oceánu. Než se 
podařilo oheň dostat pod kontrolu, 
plošina hořela téměř měsíc.  V roce 
2005 zemřelo 22 lidí při katastrofě 
indické ropné plošiny v Arabském 
moři. Požár vypukl, když ve vy-
sokých vlnách narazila do plošiny 
manévrující loď. Vážným inci-
dentem byla exploze na těžební 
plošině Deepwater Horizon v Me-
xickém zálivu v roce 2010. Při ex-
plozi na plošině zahynulo 11 lidí. 
Do oceánu při nehodě unikly mi-
liony barelů ropy a poškodily moř-

ský ekosystém stovky kilometrů 
daleko.  Plošina hořela plných 36 
hodin, následně se převrhla a po-
topila.  V nedávné době vypukl 
požár i na ropné plošině ázerbájd-
žánské státní společnosti SOCAR 
v Kaspickém moři, zahynulo 32 
dělníků, zachránit se podařilo 42 
pracovníků. Požár propukl poté, 
co silný vítr poškodil plynové po-
trubí na plošině. Záchranné práce 
komplikovala prudká bouře v ob-
lasti. Ne vždy však musí požáry na 
ropných plošinách končit tragicky. 
Tak například norská ropná firma 
Statoil kvůli požáru zastavila těžbu 
na jedné z plošin v Severním moři 
a přistoupila k rychlé evakuaci za-
městnanců. Požár vypukl na ploši-
ně Statfjord A, na které pracovalo 
67 lidí. Požár se podařilo dostat 
rychle pod kontrolu, k obětem 
na životech či zranění osob nedo-
šlo. Jako by nestačilo, když požár 
na plošině vznikne z důvodu tech-
nické závady… Někdy se jedná 
rovnou o zlý úmysl: V roce 2019 
ve dvou ropných zařízeních spo-
lečnosti Saudi Aramco na východě 
Saúdské Arábie vypukly požáry, 
které způsobily střely z bezpilot-
ních letounů – dronů. Útoky sní-
žily produkci ropy o 5,7 milionu 
barelů denně. 

Katastrofa Piper Alpha
Nejtragičtějším příkladem vý-

buchu a následného požáru na rop-
né těžební plošině v historii je 
katastrofa, která v roce 1988 po-
stihla zařízení Piper Alpha umís-
těné v Severním moři přibližně 
190 kilometrů od skotského po-
břeží. Zpočátku fungovala ploši-
na jako klasická ropná platforma, 
později byla převedena na těžbu 
plynu. Exploze a následné požá-
ry na plošině zapříčinily smrt 167 
mužů včetně dvoučlenné posádky 
záchranného člunu. Třicet osob zů-
stalo navždy pohřešovaných, jejich 
těla se nikdy nenašla.  Stejně jako 
mnoho jiných pobřežních plošin 
měl i Piper Alpha požární systém 
poháněný jak dieselovými, tak 
elektrickými čerpadly. Dieselová 
čerpadla byla navržena k nasávání 
velkého množství mořské vody pro 
hašení požárů; čerpadla měla ovlá-
dání pro jejich spuštění v případě 
požáru. V tomto případě je však 
nebylo možné spustit, protože ve-
lín byl blízko centra exploze a byl 
evakuován.

připravil Mirek Brát,
zdroje foto via wiki, youtube, 

flickr, pinterest

Hasiči na ropných plošinách musí doufat v nejlepší, ale být připraveni na nejhorší...

Umělý ostrov plný požárních rizik. 

Hasiči na moři mění automobilovou cisternu za spolehlivý člun. 
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Slovenská prezidentka ocenila činnost 
dobrovolných hasičů
Prezidentka Zuzana Čaputová přijala v říjnu 2021 v Prezidentském 
paláci v Bratislavě delegaci představitelů Dobrovolné požární ochrany 
Slovenské republiky. Dobrovolní hasiči podle prezidentky ztělesňují 
lidskost a sounáležitost. V proslovu zdůraznila, že ve svém volném 
čase slouží svým bližním a podílejí se na záchraně jejich zdraví, životů 
či majetku a spojují slovenskou společnost bez ohledu na politickou či 
národnostní příslušnost. Ocenila, že jejich organizace vyplňuje prostor 
mezi jednotlivci a státem a významnou měrou se zapojují do kultur-
ně-společenského života měst a obcí. Ocenila i přístup dobrovolných 
hasičů k mládeži, ze které vychovávají své nástupce. Na závěr setkání 
prezidentka všem dobrovolným hasičům popřála mnoho energie a od-
hodlání v tom, v čem jsou nezastupitelní: v dobrovolné veřejné službě 
pro všechny občany.

foto: z oficiálního webu prezident.sk 

Za hasičskou historií do Čechtína 
V dnešním zastavení naší pravidelné rubriky věnované starší historii 
sborů dobrovolných hasičů v různých částech naší republiky se podíváme 
do Čechtína v Kraji Vysočina (okres Třebíč). Jak zde vznikl hasičský 
dobrovolný sbor? K návrhu správce velkostatku pana Arnošta Hanische 
usnesl se obecní výbor v Čechtíně na schůzi dne 14. května 1909 zřídit 
dobrovolný hasičský sbor. Starostou sboru byl zvolen Arnošt Hanisch, 
jednatelem Jan Möller a náčelníkem František Neuman. Členům byl 
zakoupen bílý pracovní oblek a čepice. Parádní oblek si musel každý 
obstarat sám (černé kalhoty a čamara). Členové sboru byli každoročně 
vysíláni do župní školy a do samaritánského kurzu. Sbor začal pořádat 
každý rok ples a o pouti výlet. Museli totiž splatit dluh za pořízenou stří-
kačku. Navštěvovali také výlety pořádané sousedními sbory ve Svatoslavi 
a v Číhalíně, a ti na oplátku přišli do Čechtína. K ohni se jezdilo tak, 
že jeden pár koní se zapřáhl do stříkačky a druhý pár do vozu, na němž 
sedělo mužstvo. To trvalo až do roku 1945, kdy koňské spřežení nahradil 
traktor. Poprvé zasahoval sbor se stříkačkou v r. 1912, při požáru místního 
stohu ve velkostatku.  V roce 2009 se uskutečnila velkolepá oslava 100 let 
od založení sboru. Pro tuto příležitost si nechali hasiči ušít dobové bílé 
uniformy. Připravili staré stříkačky, hasičárnu a vše museli organizačně 
dobře naplánovat. Proběhla také prohlídka hasičské zbrojnice, kde byly 
vystaveny poháry ze soutěží, slavnostní průvod obcí, požární útoky 
s historickými a dnešními stříkačkami, atd. Je velké štěstí a nebývá to 
vždy samozřejmostí, že byla v Čechtíně založena Pamětní kniha požár-
ního sboru obce Čechtína, tzv. „Hasičská kronika“. Tu založil roku 1976 
pan Karel Brabec. Kroniku psal až do roku 1985, poté tuto práci převzal 
pan František Michal, který ji vedl dlouhých 29 let. Od roku 2015 píše 
kroniku pan Petr Zimola.

 zdroj textu a foto:  www.obeccechtin.cz

HASIČSKÁ HISTORIE

I v roce 2021 vyhlásila Česká asociace hasičských důstojníků, z.s. 
spolu s Hasičským fotografickým klubem HAFOK z Bruntálu foto-
grafickou soutěž „Hasiči před i za objektivem“. Fotografická soutěž 
s dlouholetou tradicí každoročně představuje veřejnosti díky fotogra-
fiím zásahy hasičů, výcvik, hasičský sport, život na stanici, ale také 
momenty ze spolkového života sborů dobrovolných hasičů, jakými jsou 
například plesy, soutěže dětí a mládeže, předávání techniky a setkání 
hasičských praporů. Nestrannost při hodnocení fotografických prací je 
zajištěna nezávislou porotou, jejímž hlavním porotcem je dokumentární 
fotograf a pedagog prof. Mgr. Jindřich Štreit. Snímky do všech kate-
gorií mohli zasílat fotografující hasiči i fotoamatéři z České republiky 
a ze Slovenské republiky.  

(vítězné fotografie si můžete prohlédnout na portálu pozary.cz)

 INFO PRO HASIČE

Z diáře novoborských mladých hasičů 

„Mnohé jsme byli nuceni zrušit 
s ohledem na Covid–19. Přesto 
jsme se rozhodli potěšit lidi, kteří 
měli mnohem těžší práci v době 
pandemie. Mladí hasiči vyrobili 
doma dárečky a přáníčka složkám 
IZS, zdravotníkům, prodavačkám, 
skladníkům. Ty byly předány zá-
stupcům složek nebo supermar-
ketů, pekařství a podobě,“ sdělil 
hlavní vedoucí Jan Nevřela. Mla-
dí hasiči jednotlivě, samozřejmě 
podle pokynů vedoucích, zapálili 
svíčku u památníku 17. listopadu 
a u Lavičky Václava Havla v No-
vém Boru. Koncem roku, ostatně 
jako každoročně, potěšily děti se-
niory. Vyrobily pro ně přání a dá-
rečky a ty byly předány zástupcům 
Domova seniorů Sloup v Čechách 
a Domu s pečovatelskou službou 
v Novém Boru. Obdobně tomu 
bylo na jaře.

Pro jednotlivce 
i kolektiv

Společně s DDM hasiči při-
pravili pro všechny děti naučnou 
stezku. Děti si prověřily svoje zna-
losti, a po vyplnění a odevzdání 

Oddíl mladých hasičů pracuje v Novém Boru na 
Českolipsku při Domu dětí a mládeže Smetanka. 
Od loňského roku se jim pod vedením vedoucích 
podařilo uskutečnit pro děti hodnotné a zajímavé 
akce.

Mladí hasiči se svými vedoucími. 

Člověk by se podivil, co všechno se dá v lese nalézt...

kartičky, dostaly odměnu. Úkoly 
byly podél trasy stezky pověšeny 
na větvích stromů, např. zda je nut-
né mít na kole za jízdy přilbu, jak 
se chovat na zamrzlé hladině řeky, 
jaký hasicí přístroj je nutné použít 
při různých druzích požáru, nechy-
běly úkoly zdravovědy a ze zna-
losti tísňových linek. Zúčastnily 
se spolu s mladými hasiči děti 
z mateřských škol a mnozí rodiče. 
„Snažili jsme se o činnost různými 
způsoby. Účastníci branného dne 
se nemohli sejít hromadně, proto 
byl závod pro každého jednotlivce 
v jiný čas, aby se navzájem nepo-
tkávali. Pro mladé hasiče to byla 
příjemná změna od distanční vý-
uky,“ upřesnil Jan Nevřela. „Tím 
více jsme si užili úžasnou červno-
vou akci na vodě. Proběhla společ-
ně s rodiči, na raftech jsme spla-
vili řeku Jizeru, nechyběly soutěže 
a exkurze do hasičské zbrojnice 
na Malé Skále,“ doplnil.

Pomoc a solidarita 
s potřebnými 

Koncem školního roku děti řád-
ně trénovaly požární útok a bylo 

rozhodnuto, že si disciplínu vy-
zkouší také rodiče. Ti si vedli 
nadmíru skvěle. Při té příležitosti 
vybrali finanční částku pro Jiříka 
Ulmanna, pro kterého rodiče nut-
ně potřebují prostředky na reha-
bilitační pomůcky a rehabilitace. 
„Peníze jsme vybrali mezi sebou, 
snažíme se vést také mladé hasiče 
k pomoci druhým. Taková akce ne-
byla první, před dvěma lety rodiče, 
a dokonce i děti přispěly rodině, 
která při požáru přišla o domov. 
Jindy pořádáme bál pro rodiče 
a prarodiče mladých hasičů a vý-
těžek z tomboly je předán vždy 
někomu, kdo finanční prostředky 
potřebuje,“ uvedl Jan Nevřela.

Soustředění 
v Doksech 

Léto mladých hasičů bylo 
ve znamení soustředění v Dok-
sech. Program byl bohatý. Zá-
chranáři z České Kamenice imi-
tovali poranění figurantů a děti je 
ošetřily. Hasiči z Doks předvedli 
hasičské vozidlo a jeho vybavení, 
hasiči ze Zákup vytvořili kopec 
pěny. Obrovské nadšení vyvolala 
opičí dráha mezi stromy, střelba 
ze vzduchovek, zaujala ukázka 
vybavení vozidla Zdravotnické zá-
chranné služby Libereckého kraje. 
Nechyběl požární poplach na hoří-
cí domeček, stříkání ze džberové 
stříkačky, šplh, ukázka Policie ČR. 
Děti byly unešené prohlídkou po-
licejních vozidel a motorek, u Má-
chova jezera policisté předvedli 
člun. Na něm se dokonce děti měly 
možnost projet. Soustředění vyvr-
cholilo Stezkou odvahy a koupá-
ním v Máchově jezeře

Poděkování
 „Moc děkujeme za významnou 

podporu naší práce s dětmi: obec-
ním úřadu, SDH ve Sloupu, městu 
Nový Bor, Domu dětí a mládeže 
Smetanka, hasičům z okolních sbo-
rů, složkám IZS a mnoha dalším, 
bez jejich pomoci materiální nebo 
finanční, ochoty a spolupráce by-
chom se neobešli, a kterých si vel-
mi vážíme,“ dodal Jan Nevřela.

Věra Nutilová,
foto: MH Sloup,

MH Sloup, ukliďme Česko

Po roční odmlce opět zaplápolaly plameny 
Masarykovy vatry v okrese Praha-západ

(dokončení ze str. 1)
Klínec. Již za praskotu plápolají-
cího ohně zazněla československá 
(ano, opravdu se jednalo o obě 
části – českou i slovenskou) hym-
na v podání vynikajícího interpreta 
Jaroslava Nováka. Následoval pro-
jev k výročí samostatnosti českého 
státu a osobnosti T. G. Masaryka 
od Josefa Myslína, starosty Okres-
ního sdružení hasičů Praha-západ 
a v podání Jaroslava Nováka za-

zněly také písně „Teče voda, teče“ 
či zamilovaná skladba Masaryko-
va „Ach synku, synku“. Hudební 
produkce byla proložena recitací 
básně o T. G. Masarykovi od Jiří-
ho Kupky, přečteno bylo také ně-
kolik pasáží z publikace „Hovory 
s T. G. Massarykem“ od Karla 
Čapka. V těchto ukázkách byl Ma-
saryk představen jednak jako vý-
znamný státník a demokrat, jednak 
jako člověk z lidu prožívající oby-

čejné radosti i strasti života. 
Posléze bylo předáno slovo 

významným hostům tohoto slav-
nostního aktu. Pozvání přijali mís-
topředseda Senátu PČR Jiří Ober-
falzer, dále senátor Petr Štěpánek, 
zastupitel Středočeského kraje Ro-
bert Bezděk a vedoucí Ústřední od-
borné rady historie a muzejnictví 
Václav Liška. Přítomné zástupce 
(nejen) okrskových sborů a rovněž 
spřáteleného spolku Vltavan Davle 
v neposlední řadě pozdravila také 
Markéta Polívková, starostka obce 
Klínec. 

Ocenění významných 
členů

Závěrečná fáze doprovodného 
programu obsahovala čtení z ci-
tátů Tomáše Garrigue Masaryka, 
na které navázalo předání oceně-
ní. Záslužný kříž svatého Floriána 
převzal z rukou Josefa Myslína, 
starosty OSH Praha-západ, Zdeněk 
Rychlý, nositel titulu Zasloužilý 
hasič a nestor rozvoje hasičských 
tradic v okrese Praha-západ. Byl to 
právě on, kdo inicioval o tři roky 
dříve první zapálení Masarykovy 
vatry. Předané ocenění je symbo-
lickým poděkováním dalších ge-

nerací za obrovskou práci, kterou 
po sobě Zdeněk Rychlý zanechal. 

Druhé ocenění bylo předáno 
Jiřímu Wohlmuthovi, členovi Vý-
konného výboru OSH Praha-západ 
a veliteli 7. okrsku. Tento dlou-
holetý činovník v oblasti represe 
převzal z rukou starosty OSH od-
znak a diplom Čestného vedoucího 
Okresního odborné rady represe. 
Oběma oceněným srdečně blaho-
přejeme a děkujeme za jejich dlou-
holetou obětavou práci!

Po bouřlivém potlesku, jež byl 
naprosto zasloužený, na počest 
obou oceněných bratrů hasičů, 
následovala druhá část programu 
spojená s opékáním buřtů a nefor-
mální rozpravou všech přítomných 
hostů. Za vynikající servis celé 
akce spojený se zajištěním samot-
né vatry i následného občerstvení 
je třeba velmi poděkovat členům 
a členkám Sboru dobrovolných ha-
sičů Klínec. 

Pevně věříme, že v roce 2022 
již zdravotní situace bude o hod-
ně příznivější a budeme se moct 
setkat u Masarykovy vatry mini-
málně v takovém počtu, jako tomu 
bylo letos.

Petra Myslínová Cejpková, 
Kancelář OSH Praha-západ 

foto: Martin Čech 
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Hasiči na síti XLV.

V dnešním čísle Hasičských novin se v dalším dílu naší pravidelné 
rubriky za hasičskou webovou prezentací vypravíme do Svinova. Jedná 
se o bývalé město, od 20. května 1957 o městskou čtvrť města Ostravy, 
od 24. listopadu 1990 městský obvod statutárního města Ostravy. Hasič-
ský sbor zde byl založen v roce 1889 v hostinci Ferdinanda Bergra. Zde 
došlo k první schůzi, kde se na popud místního učitele Aloise Otýpky 
založení sboru ustanovilo. Celkem se na schůzi dostavilo 52 místních 
občanů. Sbor se rozrůstal, ve své činnosti byl aktivní a plnil také vý-
znamnou kulturní funkci. Členové hasičského sboru sehráli pro místní 
občany například řadu divadelních her, nacvičovali národní tance, pořá-
dali plesy… Důležitou činností svinovských hasičů je všestranná práce 
s dětmi a mládeží. V evidenci sboru jsou zapsána 4 družstva dětí ve věku 
od 3. do 16. let a 2 dorostenci-jednotlivci. Kolektiv mládeže je zapojen 
v Ostravské lize mládeže a celorepublikové hře Plamen. V roce 2021 mají 
svinovičtí hasiči velmi zajímavou a funkční webovou prezentaci. Její 
charakteristikou je černá barva. Podle obsahu však zdejší hasiči nevidí 
svoji přítomnost a budoucnost vůbec v černých barvách! Web fungující 
na zabezpečené doméně prvního řádu je vzorně aktualizován.  Velmi nás 
zaujal například odkaz na prodej E-vstupenky na akce pořádané sborem. 
To se jinde jen tak nevidí. Dáváme palec nahoru a zdravíme do Svinova. 

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 
třemi 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 2018, kdy polští hasiči pomáhali 
hasit na Jesenicku mýtinu.  Požár zasáhl plochu vykáceného lesa o roz-
měrech asi 200 x 200 metrů. V první fázi na místo vyjeli profesionální 
hasiči z Jeseníku a dobrovolní hasiči ze Zlatých Hor. Jakmile velitel zásahu 
zjistil plochu zasaženou požárem, povolal na místo další jednotky, a to 
dobrovolné hasiči z Mikulovic a polské kolegy z Glucholaz. Požár vznikl 
s největší pravděpodobností po pálení klestí, kdy vítr rozfoukal ohniště. 
Plameny se rozšířily na okolní hrabanku. Zaměstnanci, kteří ohniště hlí-
dali, začali hasit oheň lopatami a vodou a volali na tísňovou linku hasičů. 

ze zdroje HZS Olomouckého kraje 

Úvodní strana webu

Stránky SDH Ostrava-Svinov  
https://www.sdhsvinov.cz

VE ZKRATCE

U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu se konal 
v prostorách Národního technického muzea v Praze slavnostní akt předání 
medailí Hasičského záchranného sboru České republiky.  Medaili obdržel, 
mimo jiné, i Roman 
Helísek, člen JSDH 
města Strážnice. Pře-
vzal medaili za zásah 
na Vnorovském jezu 
na řece Moravě, kde 
došlo k převrácení 
nafukovací kánoe 
s několika dospělými 
a dětmi. 

foto HZS ČR

Ohlédnutí za prázdninami aneb 
dvacáté stanování na Horkách

Děti byly rozděleny do vyrov-
naných týmů, vyrobily si týmo-
vou vlajku a vymyslely bojový 
pokřik. Představily svá družstva 
se zbrusu novými názvy, což byli 
Mimoni, Malé nutrie a Pandy ha-
sičáři. Každý den začínal veselý-
mi rozcvičkami, které zajišťovali 
a s dětmi poctivě cvičili vedoucí. 
Během celého letního týdne nebyl 
čas na nudu, děti soutěžily napří-
klad ve štafetových bězích, malo-
valy zajímavé motivy na kamínky, 
zkoumaly druhy exotického ovoce, 
učily se morseovku, seznamovaly 
se s hasičským nářadím, učily se 
požárním signálům, měly noční 
hlídky. Zaujaly další hry jako je-
len, šlapaná, městečko Palermo. 
Klasické přetahování lanem bylo 
o to napínavější, že si vyzkoušely, 
zda přetáhnou na určené místo ha-
sičskou Avii, s pomocí vedoucích 
se pokusily utáhnout dokonce cis-

Tradiční stanování na Horkách v okrese Nymburk 
uspořádali hasiči z SDH Bříství. „Letos jsme jej 
uskutečnili po dvacáté a zúčastnilo se ho šesta-
dvacet dětí ve věku od 8 měsíců do 11 let. Stejně 
jako v minulosti jsme stanovali ve vojenských ba-
žinách s polní kuchyní a v hezké přírodě, kousek 
za vsí,“ uvedl velitel Michal Skořepa.

ternu. Dokázaly, že jim síly v žád-
ném případě nechybějí.

Stezka odvahy 
„Program jsme měli pestrý, 

velkého úspěchu se dostalo napří-
klad hře Pašeráci. Byli určeni tři 
policisté a ostatní táborníci se pro-
měnili v pašeráky, kteří v určeném 
prostoru unikali policistům, pokud 
neunikli, získali barevnou čárku 
na ruku. Nejlepším pašerákem se 
stal ten, který měl během hry nej-
méně zásahů od policistů, ti nej-
úspěšnější získali body pro tým. 
Večer děti čekala stezka odvahy, 
po jejím absolvování podpisem na 
listině Stanování 2021 účastníci 
potvrdili, že se skutečně ničeho ne-
bály. Ani noční výsadek nebyl tak 
jednoduchý. Každé družstvo bylo 
Avií přesunuto večer na stanovi-
ště, která byla rozmístěna v okru-
hu dvou kilometrů kolem Horek, 

odkud se všichni vrátili ve zdraví 
zpět do tábořiště,“ upřesnil velitel 
sboru.

Pestrý program 
S kladným ohlasem se setkala 

návštěva zdravotnické záchranné 
služby. Zdravotníci ochotně odpo-
věděli na všechny záludné otázky. 
Táborníci se zájmem sledovali ná-
zorné poskytování první pomoci. 
Značný zájem byl o ukázky drát-
kování, s postupem děti seznámila 
drátkařka Jana Procházková z Lysé 
nad Labem tak dokonale, že si děti 
poté dokázaly pod jejím vedením 
vyrobit srdíčko pro maminky. 
„Měli jsme příležitost navštívit 
sbor Starý Vestec. Spolupracujeme 
s ním dlouhodobě, a to nejen při 
letním stanování. Děti si prohléd-
ly jejich zbrojnici a techniku, poté 
si vyzkoušely lukostřelbu. Násled-
ně jsme se všichni vydali k bří-
stevské kapličce. Děti plnily úkoly 
z hasičské tématiky a skládaly pu-
zzle, dozvěděly se, která pověst se 
k břístevské kapličce váže. Za spl-
nění úkolů dostaly šifru a poté 
hledaly sladký poklad. Na závěr 
si na ohýnku opekly buřty,“ připo-
mněl Michal Skořepa. Zajímavá 
byla poutavá ukázka z myslivecké 
činnosti v podání nimroda Micha-

la Drimla z mysliveckého spolku 
Úžice – Nechyba. Program pro tá-
borníky byl zkrátka nabitý, nechy-
bělo promítání animovaného filmu 
Auto Cars 2. Se zájmem i respek-
tem se setkala ukázka na téma „co 
se stane, když olej hasíme vodou.“

Poděkování všem, 
kdo pomohli

„Na sklonku týdne konečně vy-
svitlo sluníčko a den byl jako stvo-
řený pro ukázky hasičské techniky 
na koupališti ve vsi. Pomyslnou 
třešničkou na dortu byla možnost 
stříkat ze tří druhů proudnic a také 
z hasičské CAS 32, což táborníci 
přivítali s nemalým jásotem. Hasič 
– horolezec Standa Kouba se svým 
horolezeckým nádobíčkem sestrojil 
posed na kladce, většina dětí si pod 
jeho vedeními vyzkoušela jedineč-
ný a úchvatný pohled na tábořiště 
z výšky. Závěrečný den stanování 
proběhl jak jinak, než vesele s DJ 
Robertem a maskami ve stylu IZS. 
Po společném nástupu a vyhod-
nocení každý účastník Stanování 
2021 získal pamětní list, medaili 
a jako bonus cenu, kterou si sám 
vybral podle umístění družstva. 
Upřímně děkujeme všem vedou-
cím, instruktorům a dalším pomoc-
níkům, kteří zajišťovali činnost 
a aktivity dětí, připravili zázemí 
a stravování. Děkujeme za vstříc-
nost obecního úřadu, který nám 
poskytl při nepříznivém počasí 
zázemí v sále břístevské hospody 
a zasedací síň úřadu. Děkujeme 
také rodičům, kteří pomohli zajistit 
odměny pro děti a darovali dětem 
zeleninu, ovoce a výtečné koláče,“ 
dodal velitel Michal Skořepa spo-
lu s referentkou kultury a mládeže 
Marcelou Dítětovou.

Věra Nutilová,
foto: Stanování 2021 na Horkách

Společné foto do hasičského památníku. 

Člověk by se podivil, co všechno se dá v lese nalézt...

Kdo neskáče, není hasič! 

S mládeží pracují půl století

Úspěchy v soutěžích 
„Mezi naše největší úspěchy 

patří vítězství v okresním kole Pla-
men v kategorii mladších v roce 
2018, bylo to naše historicky první 
místo v této soutěži. V roce 2020 
jsme slavili úspěch v soutěži Po-
žární ochrana očima dětí, dvě děv-
čata zabojovala se svými pracemi 
a postoupila do republikového 
kola, kde získala 1. místo v literár-
ní části, 2. místo v části zpracování 
pomocí DT. V letošním roce se děv-
čatům z kategorie dorost povedlo 
poprvé postoupit do krajského 
kola dorostu a tam získat krásné 
třetí místo,“ připomněla vedoucí 
Helena Vitvarová.

Sport i kultura 
Od roku 2013 pořádají prázdni-

nové hasičské soustředění, nejčas-
tějším zázemím je již několik let 
Peklo nad Zdobnicí. Děti si během 
týdne užijí sportovních trénin-
ků, soutěží i kultury. Jak vedoucí 
zdůrazňuje, realizace by nebyla 
možná bez významné pomoci čle-
nů sboru, vedoucích, obce, rodičů 

Vznik SDH Třebovětice se datuje v roce 1938. S mládeží se zde nepřetržitě 
pracuje od roku 1970. Kolektivem mládeže prošly za tu dobu stovky dětí 
obce a blízkého okolí, stejně tak jako vedoucích. K dnešnímu dni má sbor 
33 mladých hasičů ve všech věkových kategorií ve věku 4–18 let. Vedou-
cími jsou Jitka Dufková, Jakub Němec, Michal Starsy, Helena Vitvarová, 
Jaroslava Zubrová.

a sponzorů.  Za pěkného počasí vy-
užívají vedoucí s dětmi k přípravě 
tréninkové hřiště v Cerekvici nad 
Bystřicí. Tam jim obec vybudovala 
technické zázemí, k výcviku slouží 
také hřiště u zbrojnice v Třebově-
ticích. Zimní příprava je zaměře-
na na tréninky na halové soutěže, 
v neposlední řadě nacvičují na kul-
turní akce pořádané sborem a obcí. 
Jsou to například rozsvěcení vá-
nočního stromečku, valná hromada 
sboru a další v podobě divadelních 
vystoupení jako Noc na Karlštejně, 

Mrazík, Zlatovláska, Slunce seno 
a jiné.

Zázemí a podpora 
„Náš kroužek MH funguje 

za velké podpory finanční a ma-
teriální především díky našemu 
sboru a obci Cerekvice nad Bystři-
cí a dalších soukromých subjektů. 
Obec mimo již zmíněné finanční 
a materiální podpory zajišťuje 
provoz hasičské zbrojnice, kterou 
se podařilo v roce 2018 za pod-

pory Královéhradeckého kraje 
zrekonstruovat, zapůjčuje vozidla 
pro přepravu dětí na soutěže a udr-
žuje tréninkové hřiště. Za činnost 
celého sboru nám v roce 2018, při 
příležitosti osmdesátin sboru, vě-
novala hasičský prapor,“ upřesnila 
Helena Vitvarová. V Třebověticích 
se potvrzuje, že výrazných úspě-
chů dosáhly děti, které do oddílu 
začaly docházet od útlého věku 
od čtyř do šesti let. Tyto děti v sou-
časnosti reprezentují sbor v kate-
gorii dorostu a žen. „Jejich snaha 
a vytrvalost je dovedla dokonce 
na stupně vítězů v soutěži O pohár 
starosty OSH Jičín. V současnosti 
pomáhají s přípravou dalších ma-
lých hasičů. Věříme, že časem bu-
dou jejich jména zapsaná v kronice 
pod hlavičkou VEDOUCÍ,“ dodala 
s úsměvem Helena Vitvarová.

Věra Nutilová
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Lehké hliníkové čluny MARINE

Nafukovací čluny

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

Člun MARINE 500 F HD SC 
přímo v akci.

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

Oblíbený člun Allroundmarin POKER HD 430.

www.marine.cz

+420 605 245 414, obchod@marine.cz

Lodní motory
Prodej a autorizovaný servis lodních motorů 
pro profesionály. 

od roku 1991
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Jakou pojišťovnou je
Hasičská vzájemná pojišťovna?

Jaké portfolio 
pojistných smluv 
prodáváte a v čem se 
vám nejvíce daří, u vás 
na Vysočině?

Samozřejmě nabízíme našim 
klientům, stejně jako ostatní po-
bočky a obchodní místa HVP vše, 
čím naše „hasičská“ pojišťovna 
produktově disponuje. Mezi nej-
úspěšnější produkty, a to platí již 
od zahájení fungování HVP na Vy-
sočině v roce 1994, je pojištění 
občanského majetku – pojištění 
staveb a nemovitostí, pojištění tr-
vale obydlených a rekreačních do-
mácností a pojištění občanské od-
povědnosti za újmu. Dříve to byly 
samostatné pojistné smlouvy, což 
bylo pracné jak na sjednávání, je-
jich zpracování a také při násled-
ná péči o ně. Jsme rádi, že jsme 
v této oblasti neztratili konkuren-
ceschopnost a dnes disponujeme 
moderním produktem komplexní-
ho pojištění občanského majetku 
– tedy téměř vše v jednom. Právě 
nyní v listopadu jsme spustili další 
inovovaný produkt občanského po-
jištění – „balíček“ KOMBI.                     

A proč jsme byli úspěšní? Naše 
Vysočina má početnou armádu 
dobrovolných hasičů a hasiči mají 
v tomto regionu bohatou historii. 
Za zmínku stojí, že každý dvanác-
tý občan tohoto kraje je členem 
SH ČMS. Vždy jsme se snažili 
přivést ke „své“ pojišťovně „své“ 
hasiče. A region okresu Žďár nad 
Sázavou je ještě specifičtější – pů-
sobí zde 246 sborů dobrovolných 
hasičů, které sdružují přes 12,5 ti-
síce dobrovolníků, přičemž třetina 
jsou děti a mládež do 26 let. Dlou-
hodobě tak patříme k nejpočetněj-
ším regionům v ČR.

Zejména první roky působení 
pojišťovny byly ve znamení nárůstu 
klientely právě mezi hasiči a jejich 
rodinnými příslušníky, přáteli a ka-
marády. Proto se nám také povedlo 
i to, že region Žďársko dosahuje i 
nejvyššího procenta podílu hasičů 
na sjednaných produktech u HVP 
v duchu hesla zakladatelů první 
pojišťovny v roce 1900 – v duchu 
vzájemnosti (pomáhat si, být si 

Luboš Zeman, ředitel pobočky HVP a.s. Žďár nad Sázavou. 

vzájemně prospěšní). Propojiště-
nost hasičů je v některých sborech 
i běžnou samozřejmostí, skoro až 
nepsanou povinností. Silná a po-
četná členská základna by však 
mohla mít i výraznější potencionál, 
který nám v rámci celého hasičské-
ho hnutí bohužel stále chybí.

K dalším úspěšným produk-
tům patří i pojištění majetku měst 
a obcí. Sice se v dnešních pod-
mínkách u větších samosprávných 
celků stále více soutěží ve výběro-
vých řízeních, historicky ale máme 
na Žďársku poměrně větší objem 
pojistného portfolia majetku obcí. 
Tyto obchody tehdy vznikaly více 
na základě dobrých osobních kon-
taktů. Z pohledu referencí jsme 
rádi, že se nám podařilo uspět 
ve výběrovém řízení na pojištění 
majetku Kraje Vysočina a kraje 
Pardubického.  

A jak fungujete na 
pobočce a obchodních 
místech, v dnešní 
době? Platí, že 
zákazníci měli vždy 
blíže k osobnímu 
setkání s pojišťovacím 
zprostředkovatelem?

Pokud mám hovořit o součas-
ném stavu, máme za sebou nelehké 
a složité období, kdy více jak 1,5 
roku vnímáme velké riziko a oba-
vy z onemocnění COVID-19; pan-
demie a s ní spojená nejrůznější 
protiepidemická opatření ovlivnila 
činnost na pojistném trhu a logicky 
se dotkla i naší práce. Ano, úspěch 
v prodeji produktu občanského 
pojištění byl zpravidla pozitivně 
ovlivněn osobním setkáním obou 
stran – zákazníka a prodejce z řad 
našich zprostředkovatelů. Osob-
ní kontakt, verbální komunikace 
a operativní reakce na požada-
vek či dotaz je základem úspěchu. 
I když jsme v období dvou nouzo-
vých stavů pojišťovací činnost ne-
přerušili a naše kanceláře zůstaly 
otevřené, osobní kontakt bohužel 
výrazně zeslábnul.  Samozřejmě 
současná mladší generace je na-
směrována na elektronickou komu-
nikaci, ke které jsme se v mnohých 
případech také v této době pan-

demie uchýlili. Ve větším rozsahu 
jsme zaznamenali i to, že naši kli-
enti tráví více času v rámci svých 
domovů a našli si tak i více času 
k revizím již někdy letitých pojist-
ných smluv. Jak jsem se již zmínil, 
disponujeme dobře prodejným 
produktem a je-li dobře vysvětlen, 
spokojenost je určitě na obou stra-
nách. Samozřejmě, stínem posled-
ních dvou let je úbytek aktivních, 
zkušených a obětavých dobrovolní-
ků naší vlastní obchodní sítě. Ně-
kteří z nich pamatují porevoluční 
elán a nadšení, kdy se podíleli na 
rozjezdu znovuobnovení hasičské 
pojišťovny a v dnešní uspěchané 
době si již zaslouží ubrat a dopřát 
si více odpočinku v důchodu, který 
dlouhodobě kloubili s podnikatel-
skou činností. Některé obchodní-
ky odradila i náročná legislativa 
představující povinnost složení 
nových odborných zkoušek. Žďár-
ské pobočce se tak výrazně ztenči-
la obchodní síť o více jak polovinu 
zprostředkovatelů a je to citelně 
znát. Neskládáme ale ruce v klín, 
hledáme nové distribuční a prodej-
ní sítě, více se obracíme na naše 
partnery v makléřské oblasti.    

Jaká je spolupráce 
s jednotlivými sbory 
dobrovolných hasičů 
ve vašem regionu?

Domnívám se, že spolupráce 
s dobrovolnými hasiči na Vysoči-
ně je na velmi dobré úrovni. Měli 
jsme asi vždy štěstí, že všichni 
zaměstnanci naší pobočky byli v 
minulosti a mnozí stále jsou, čle-
ny SH ČMS, řada z nich je záro-
veň zkušenými funkcionáři v rámci 
pobočných spolků – od sborů, přes 
okrsky, okresy, krajská sdružení 
i v rámci republikových orgánů. 
V každém okrese, který spadá do 
působnosti naší pobočky, jsme se 
vždy velmi dobře znali se starosty 
okresních sdružení, s některými 
členy výkonných výborů či odbor-
ných rad, a tak dveře kanceláří pro 
vzájemnou spolupráci byly a jsou 
vždy otevřené. V každém okrese 
v kraji Vysočina se na příslušném 
okresním sdružení může případ-
ný zájemce o pojištění doptat na 
naše produkty a v řadě případů, 
pokud si vybere, může i na místě 
pojistnou smlouvu uzavřít. U nás 
na Vysočině obecně panuje i dobrá 
spolupráce s profesionálními hasi-
či, tedy příslušníky HZS ČR. I zde 
máme velmi dobré kontakty, jak na 
krajské úrovni, tak i na územních 
odborech. Řada příslušníků HZS 
ČR nebo jejich rodinní příslušníci, 
využívají naše služby v pojišťovnic-
tví. Náš region se vyznačuje také 
velkým množstvím malých obcí 

s vlastní samosprávou. Sbory dob-
rovolných hasičů tak v mnohých 
případech jsou v těchto vesničkách 
jedinou hybnou a tvůrčí sílou ve-
řejného života. Naši členové jsou 
ve funkcích starostů či místostaros-
tů obcí, hasiči jsou členy obecních 
zastupitelstev. To už je pak krůček 
k úspěšnému pojištění obecního 
majetku právě u naší „hasičské“ 
a za tuto spolupráci patří všem mé 
poděkování.

Já sám jsem dobrovolným hasi-
čem téměř 50 roků a během tohoto 
období jsem si prošel funkcemi na 
všech stupních pobočných spolků. 
V současné době působím již čtvr-
té volební období v čele okresního 
sdružení ve Žďáru nad Sázavou, 
podílím se na práci VV Krajského 
sdružení hasičů Kraje Vysočina, 
své hasičské zkušenosti uplatňuji 
ve statutárním orgánu naší po-
jišťovny. Téměř 20 let jsem byl 
aktivně zapojen i do obecní samo-
správy, kdy jsem v domovské obci 
působil jako neuvolněný místosta-
rosta obce. 

Jste ředitelem pobočky 
Žďár nad Sázavou, jak 
přistupujete k pojištění 
Vy sám?

Vždy jsem se snažil jít příkla-
dem. V pojistném kmeni HVP mám 
v platnosti na dvě desítky pojist-
ných smluv, našimi klienty jsou 
všichni mí nejbližší rodinní pří-
slušníci, přátelé i kamarádi. Když 
jsem měl možnost více ovlivňovat 
činnost ve svém domovském sboru, 
každý člen měl u HVP alespoň jed-
nu pojistnou smlouvu. Dlouhá léta 
jsme tak byli hrdí na 100 % propo-
jištěnost. K pojišťovnictví jsem při-
vedl i svoji manželku, která získala 
oprávnění a licenci na pojišťovací 
činnost a dnes spravuje nezane-
dbatelný kmen pojistných smluv 
klientů.

Samozřejmě, výkon funkce ře-
ditele s sebou nese řadu i jiných 
povinností než samotný akt uza-
vírání pojistných smluv. Aktivně 
se ale stále podílím na přípravě 
podkladů pro nabídky, jsem v ka-
ždodenním kontaktu s manažery 
obchodu pobočky a snažím se stále 
zužitkovávat cenné kontakty, které 
jsem si během svého profesního ži-
vota vytvořil. Vzpomínám si na své 
druhé zaměstnání v oblasti civilní 
ochrany obyvatelstva na tehdejším 
ONV, kde jsem získal řadu kontaktů 
v oblasti služeb pro obyvatelstvo, 
ve výrobní sféře či samosprávách 
– to vše jsem zužitkoval v pojišťov-
nictví; nejdříve jako dobrovolný 
obchodní zástupce, později jako 
zaměstnanec pobočky HVP coby 
manažer obchodu.  (pi)

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále HVP) je ko-
merční pojišťovnou s působností po celé České re-
publice, která nabízí širokou škálu pojištění majetku, 
odpovědnosti, pojištění aut, úrazového pojištění fyzic-
kým i právnickým osobám. Na tuzemském pojistném 
trhu je ryze českou pojišťovnu bez zahraničního ka-
pitálu, což není v dnešní době úplně snadné. HVP je 
přitom společností, která svoji nabídku neustále vylep-
šuje a širokému spektru fyzických i právnických osob 
tak nabízí moderní pojistné produkty.
HVP sice patří mezi menší pojišťovací domy, její histo-
rie je ale velmi pestrá. Od samého počátku je spjata se 
sbory dobrovolných hasičů, na které pamatuje i dnes. 
Podporuje protipožární prevenci a činnost sborů dob-
rovolných hasičů na území České republiky. HVP 
v současné době disponuje 8 regionálními pobočkami 
a 60 obchodními místy. Dnes bychom vám rádi před-
stavili jednu z poboček, a tou je Žďár nad Sázavou. 
Rozhovor s Lubošem Zemanem, ředitelem pobočky 
Žďár nad Sázavou.
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V listopadu roku 2008 propukl obrovský 
požár na rozsáhlé vietnamské tržnici 
v Praze. Nezpůsobil ztráty na životech, 
vznikly kvůli němu ale škody přibližně 
200 milionů korun. Hasičský zásah patřil 
mezi ty, při nichž bylo nasazeno nejvíce 
požárních sil v historii České republiky. 
Hašení trvalo téměř 8 dnů. Účastnilo se 
ho 954 hasičů z 81 jednotek z 6 krajů. 
Pokud si zrovna nevzpomenete na jmé-
no tržnice, zkuste vyluštit tajenku naší 
křížovky.        

foto HZS Praha

ZAUJALO NÁS...

1.  Zprávu o události není možné 
přijmout:

a)  osobně
b)  poštovním dopisem
c)  faxem

2.  Mezi dálkové přenosy 
informace o události patří 
například:

a)  EPS
b)  radiostanice
c)  telefon

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

3.  Zpětný dotaz na osobu, ohla-
šující událost, se provádí:

a)  vždy
b)  v případě pochybnosti o udá-

losti
c)  v případě, že se jedna o doprav-

ní nehodu

4.  Pokud ohlášení přijímá jiná 
složka IZS než ta, které udá-
lost patří:

a)  přijme složka událost a pak 
sama zavolá na správnou tísňo-
vou linku

b)  podá obsluha volajícímu infor-
mace o správném postupu

c)  zajistí obsluha přímé přepojení 
na správnou složku IZS

5. Při selhání tísňové linky:
a) musí být občané informováni o 

náhradním způsobu ohlašování 
události

b) se místní jednotky povolávají 
do pohotovosti na zbrojnicích

c) se ohlašovnou stává místní 
pošta

správné odpovědi: 1b, 2a, 3b, 4c, 5a

Přijetí zprávy o události

Hořící tržnice 

HASIČSKÉ NOVINY 22/2021 l www.hasicskenoviny.cz

Předávání vyznamenání Zasloužilý hasič 
Ve dnech 26.–27. 11. 2021 v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi proběhlo 
předávání nejvyššího možného vyznamenání, titulu „Zasloužilý hasič“. 
Vzhledem k tomu, že v roce 2020 nemohlo být vyznamenání předáváno, 
byl nyní slavnostní akt poupraven tak, aby se mohlo předat všech 188 
ocenění. Tudíž ceremoniál probíhal dopoledne i odpoledne ve dvou dnech. 
V prvním předávajícím dni, tedy 26.10.2021 bylo oceněno celkem 55 
kandidátů na titul, z toho 2 byly předány in memoriam. Předávání se tento 
den ujali starostka SH ČMS Ing. Monika Němečková, předseda ÚKRR 
Ing. Jan Bochňák, náměstek starostky Bc. Richard Dudek, DiS. a vedoucí 
aktivu Zasloužilých hasičů Josef Netík. Další den, tedy 27.11.2021 byl 
titul udělen 50 zasloužilým hasičům, z toho 2 in memoriam. Předávající 
pro tento den byli náměstci starostky SH ČMS Josef Bidmon, Ing. Jaroslav 
Salivar a vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů Josef Netík. 

Nikola Feclová referentka vnitroorganizačního úseku
(poznámka: Titul Zasloužilý hasič je vyznamenání, které se uděluje 
hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného 
hasičstva. Výrazem titulu je medaile, diplom a klopový odznak.)

Soutěž ve vyprošťováníŽehnání nové CAS 20 Scania 
v Hustopečích nad Bečvou

Hasiči trénovali 
v nošovickém pivovaru 

Otestujte si své hasičské znalosti

Celokrajská soutěž dobrovol-
ných hasičů Pardubického kraje 
ve vyprošťování u dopravních ne-
hod proběhla na parkovišti firmy 
Kovošrot Jarý s.r.o. Pardubice–
Semtín Žďára. Soutěže se zúčast-
nilo po dvou družstvech z každého 
okresu a vítěz poslední soutěže, 
která se konala na parkovišti u OC 
Globus Pardubice v roce 2019. Le-
tošní soutěž probíhala za pěkného 
počasí. Celá akce se uskutečni-
la v režii příslušníků HZS Par-
dubického kraje, kteří připravili 
pro jednotlivá družstva JPO před-
určených k zásahům u dopravních 
nehod simulace dopravních nehod 
a hodnocení provedeného zásahu. 
Družstva jsou 4členná.  Před zapo-
četím zásahu se družstvo odebere 
do izolace (uzavřený stan), aby 
jeho členové neviděli, co si na ně 
tvůrci scénářů připravili.  Na po-
kyn startéra závodníci vybíhají ze 
stanu a běží k simulované dopravní 
nehodě, kde provedou  průzkum a 
přípravu na zásah. Po provedení 
průzkumu se rozhodují o prove-

V neděli 14. října 2021 proběh-
lo žehnání nové CAS 20 Scania 
pro JSDH Hustopeče nad Bečvou, 
kterou pořídil Městys Hustopeče 
nad Bečvou za 7,5 mil.Kč od fy 
KOBIT s přispěním Fondu zábra-
ny škod (2,5 mil. Kč) a Olomouc-
kého kraje (300 tis. Kč). S vybave-
ním cisterny HVZ Lukas a dýcha-
cími přístroji částkou 180 tis. Kč 
pomohl Olomoucký kraj. Nadace 
ČEZ pomohla příspěvkem 60 tis. 
Kč na zakoupení AED a kapesní 
vysílačky. Ještě před samotným 
žehnáním jsme se rozloučili se 
stávající CAS 32 T 815, se kterou 
jsme více než 19 let vyjížděli k zá-

Ve tři desítky metrů hlubokém 
silu a několika pivních tancích 
pivovaru Radegast v Nošovicích 
trénovali záchranu osob hasiči-
lezci z HZS Moravskoslezského
kraje ze stanice Frýdek-Místek. 
Hasiči-lezci nacvičovali dva při-
pravené scénáře. Nejprve trénovali 
záchranu osob z 27 metrů hlubo-
kého sila pomocí lanové techniky. 

Pak se přesunuli k pivním tankům. 
V nich byl nasimulován kolaps 
pracovníka při čištění těchto zá-
sobníků. Vybraní příslušníci HZS 
Moravskoslezského kraje jsou již 
od roku 1990 speciálně vybavová-
ni a školeni pro provádění záchran-
ných prací ve výšce a nad volnou 
hloubkou pomocí lanové techni-
ky – nad rámec běžných znalostí 

ostatních hasičů. Tito hasiči-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 záchra-
ně jeřábníků se zdravotními kom-
plikacemi.

(HZS MSK)

dení vlastního zásahu a jak dostat 
z auta zraněného figuranta. Zá-
vodníci za použití hydraulického 
střihacího nebo rozpínacího zaří-
zení se dostávají k tělu figuranta, 
aby jej dostali bezpečné ven z vo-
zidla. Po vyproštění figuranta jej 
předávají zdravotnické záchranné 
službě.  Na pokyn rozhodčího ve-
litel zásahu sepnutím tlačítka stop 
ukončuje měření času zásahu.      
Rolí figurantů se zhostili studenti 
Střední průmyslové školy chemic-
ké Pardubice. Vozidla na simulace 
zapůjčila firma Kovošrot Jarý s.r.o. 
Pardubice. O žaludky závodníků 
a rozhodčích se výborně postaral 
OC Globus Pardubice Časomíru 
zapůjčilo OSH SH ČMS Pardubi-
ce. Celá akce probíhala pod zášti-
tou hejtmana Pardubického kraje 
PhDr. Martina Netolického. Velké 
poděkování zaslouží nejen přísluš-
níci HZS, kteří působili jako roz-
hodčí nebo členové štábu soutěže, 
ale i členové SDH, kteří pomáhali 
při úklidu prostor.  

sahům (bude dále sloužit na Slo-
vensku). Obřad proběhl za přítom-
nosti zástupců jak Úřadu městyse, 
HZS a členů SDH Hustopeče n.B, 
tak i okrsku. Po žehnání vozidla 
proběhlo i vysvěcení nově sošky 
sv. Floriána určené do vitríny ha-
sičské zbrojnice.  Po tomto obřadu 
ředitel ÚO Přerov plk. Miroslav 
Čoček předal ocenění in memori-
am Medaili sv. Floriána vdově po 
v letošním roce zemřelém br. sta-
rostovi, Leoši Pavlíkovi. Jeho jmé-
no nese i nová cisterna. 

Oldřich Havran,
velitel SDH Hustopeče n.B. 

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.



Pavliš a Hartmann
výroba a prodej požární techniky

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/

Potřebujete doplnit výbavu hasičské zbrojnice?
Jsme tu pro vás.

Hasičská stříkačka z roku 1936 
nebo třeba téměř 190 let starý 
hák. To jsou skvosty, které mohou 
nově vidět návštěvníci Skalice u 
Frýdku-Místku u tamní hasičské 
zbrojnice. Dobrovolní hasiči tam 
totiž vlastnoručně vybudovali 
malé „muzeum za sklem“. Expozi-
ce „Za sklem“ je volně přístupná 
každému, kdo půjde okolo. Ča-
sem by do ní chtěli hasiči sehnat 

Hned dvě nové příručky s téma-
tikou požární ochrany určené veřej-
nosti vznikly letos díky spolupráci 
HZS Olomouckého kraje s krajským 
úřadem. V prvním případě jsme se 
zaměřili hlavně na starší generaci, 
ve druhém jsme se pak věnovali pro-
blematice bytových domů, a brožura 
je tak určená především majitelům 

Na Vysočině se poprvé konal 
výukově vzdělávací Rescue camp, 
který byl zaměřen na přípravu 
na zařazení budoucích členů 
do JSDHO.  Do Vladislavy okres 
Třebíč se sjelo 19 chlapců a dívek, 
kteří měli vekou chuť se vzdělávat. 
Náplní víkendového vzdělávání 
byla výuka a následná modelace 
první pomoci, návštěva stanice 

HZS Třebíč, účast na taktickém 
cvičení s tématem – vyhledávání 
ztracených osob. Všichni jsme 
byli přímými účastníky cviče-
ní. Někteří jako hledané osoby 
a zbytek byl přidělen k jednotkám, 
které se cvičení účastnily. Další 
z témat byly ruční hasicí přístroje, 
technické prostředky a vybavení 
hasičských automobilů. Podle 

zpětné vazby všech účastníků, byl 
pro ně Rescue camp velmi hezký.  
Setkali se mladí, skvělí lidé, kteří 
se chtějí naučit co nejvíce z naší 
dobrovolné práce. Jsem na tyto 
mladé človíčky, s velkým hasič-
ským srdcem, velice pyšná! 

vedoucí krajské rady mládeže 
Bc. Andrea Dopitová 

(převzato z webu dh.cz)

Pozvánka do hasičského „muzea 
za sklem“ ve Skalici u Frýdku-Místku

Příručky s tématikou 
požární ochrany

Rescue camp Vysočina 
ještě další historické předměty. 
Finančně s vybudováním „muzea 
za sklem“ pomohl Moravskoslez-
ský kraj, město Frýdek-Místek 
i několik sponzorů. „Aktivita 
dobrovolných hasičů ze Skalice 
je obdivuhodná. Já jsem moc rád, 
že jsem se mohl účastnit otevření 

takzvaného muzea za sklem, kde 
hasiči vlastními silami renovo-
vali starou stříkačku, mají tam 
svůj prapor a spousty zajímavých 
artefaktů, které jsou spojené s čin-
ností hasičů ve Skalici a v okolí,“ 
řekl Petr Korč, primátor Frýdku-
-Místku. foto: TV Polar

na  moni toru  va šeho  poč í t ače  i  d i sple j i  t e le fonu

   www.facebook.com/hasicskenov inywww.facebook.com/hasicskenov iny
   www.hasicskenov iny.czwww.hasicskenov iny.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
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Hala JablonecVypalování porostů 
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Prakticky v každé lodi s nos-
ností nad 500 kg (což je napří-
klad i čtyřmístný raft) s mini-
aturním pomocným motorkem 
musí být umístěn dvoukilový 
hasicí přístroj. A hasicí přístroj 
musí být dokonce i na vodním 
skútru a menších člunech byť 
alespoň jednokilový. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezident 
ocenil i hasiče

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Dokončení na straně 7)

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  objektů, bytovým družstvům a 
společenstvím vlastníků. Loni 
jsme společně s krajem vydali další 
dvě publikace, které se zaměřily 
na děti a dospělé. Během pandemie 
jsme pro veřejnost připravili hned 
čtyři nové preventivně-výchovné 
publikace.

HZS Olomouckého kraje


