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Hasiči 
rozváželi testy 

Vážení a milí členové a členky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Mše svatá 
u příležitosti 

svátku sv. Barbory, 
patronky hasičůHasiči v Jihomoravském kraji 

rozváželi testy na covid-19 určené 
do škol. V prosinci například na-
skladnili 115 075 testovacích sad 
určených do škol a školských zaří-
zení. Podle rozdělovníku je připra-
vili pro jednotlivé obce s rozšíře-
nou působností (ORP). Následov-
ně je pomocí 8 hasičských auto-
mobilů rozvezli na příjmová místa 
na všech ORP v Jihomoravském 
kraji. Do akce se zapojila hasičská 
technika ze všech sedmi územních 
odborů HZS JmK a dvě desítky ha-
sičů.  Z příjmových míst na ORP 
budou testy, již bez zapojení HZS, 
distribuovány do škol a školských 
zařízení.  

dle zprávy Jaroslava Mikošky, 
HZS JmK 

Přála bych si, aby mé první no-
voroční přání bylo jen a jen plné 
dobra a příznivých zpráv. To by ale 
nebylo upřímné a pravdivé. Ráda 
bych, aby bylo aspoň malým po-
selstvím pro nás pro všechny. Po-
selstvím o naději, o lidskosti, o od-
vaze a přátelství. Již druhým ro-
kem se všichni snažíme vypořádat 
s nepřítelem, který sice není vidět, 
nemá početnou armádu, o to více 
je nebezpečný a zákeřný. Za ten 
dlouhý čas mnozí z vás odvedli 
velký kus dobré práce, mnozí jste 
se zachovali statečně, někteří do-
konce hrdinsky. Každý dle svých 

U příležitosti svátku sv. Barbory, 
patronky hasičů, se ve čtvrtek 
2. prosince 2021 v Chrámu sv. Mi-
kuláše na Malé Straně uskuteč-
nila hasičská mše. Slavnostní akt 
se konal pod patronací Hasičského 
záchranného sboru ČR a mši sloužil 
Jeho Eminence Dominik kardinál 
Duka, OP, arcibiskup pražský 
a primas český. Mezi účastníky byl 
genmjr. Vladimír Vlček, genpor. 
Drahoslav Ryba a starostka Sdruže-
ní hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Monika Němečková a další hosté. 
Celý přenos živě zaznamenávala 
TV Noe.
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Znalostní 

test
Cvičení na zámku 

Frýdlant
Nové muzeumNové muzeum

nákladních tatroveknákladních tatrovek

Vánoce, Vánoce přicházejí! Bohužel i občas hasiči přijíždějí... foto mf 

možností a schopností, v té které 
oblasti naší dobrovolné práce, kte-
rou jste si zvolili. Každá odvedená 
práce a každý pozitivní čin jsou 
pro mě důležité a záslužné skutky. 
Od zásahové činnosti našich členů 
v jednotkách sborů dobrovolných 
hasičů obcí, přes výchovu mladé 
generace, sportovní a pohybovou 
zdatnost, běžnou spolkovou čin-
nost, která utváří komunitní i ve-
řejný život v našich městech a ob-
cích, až po spontánní dobročinnost 
a péči o naši historii. Oceňuji kaž-
dého z vás, za vaši odvahu, vytrva-
lost a víru v dobré věci.

V červenci roku 2021 se v Brně 
uskutečnil VI. sjezd našeho sdru-
žení. Zvolil nové vedení, výkonný 
výbor a ústřední kontrolní a revizní 
radu. Na jakékoliv hodnocení této 
volby je z mého pohledu příliš brzy, 
o to více, že nenáleží mně, ale vám. 
Za sebe mohu s klidným srdcem 
i svědomím říci, že mým klíčo-
vým motivem bylo, je a bude nebýt 
lhostejná a pokusit se měnit věci 
k lepšímu, aby se každému v našem 
spolku žilo dobře a za co nejlepších 
podmínek. Máme před sebou důle-
žité úkoly. Nemůžeme a ani nechce-
me předstírat, že vše zvládneme 
bez vás. Potřebujeme vaši pomoc, 
podporu a důvěru v cíle a systém, 
které jsme si vytyčili. Potřebuje ji 
celé SH ČMS, všichni, kdo nezištně 
pomáhají naší společnosti.

Je pro nás důležité vědět, co chce-
me a jak toho můžeme dosáhnout. 
Proto jsme připravili Zaměření čin-
nosti SH ČMS 2021+ (o dokumen-
tu 2021+ píšeme na straně 4, pozn. 
red.). Je odrazovým můstkem pro 
jednotlivé koncepce odborných ob-
lastí i klíčem ke Strategii SH ČMS 
2022+. Věřím, že v nadcházejícím 
roce společně zvládneme nejen vy-
tyčit naši dlouhodobou vizi, ale že 
najdeme i dostatek sil a vůle ji na-
plňovat. K naplnění našich záměrů 
máme silného pomocníka, který tu 
s námi je, i když si to často neu-
vědomujeme. Máme demokracii. 
A demokracie je diskuse, jak pravil 

náš první československý prezi-
dent. Jeho slova podtrhuji. Disku-
tujme, argumentujme, vyslovujme 
své názory, jen prosím, čiňme tak 
ve vzájemné úctě, toleranci a lid-
skosti. Jsme komunita, která vždy 
dokázala být tam, kde to bylo potře-
ba, nezištně a dobrovolně. Udržme 
si svůj vysoký morální kredit, roz-
víjejme ho. Naše smýšlení a naše 
postoje mohou být užitečným pří-
kladem ostatním. Dovolím si však 
vyslovit názor, že příkazy, nařízení 
a povinnost nejsou hojnou půdou 
pro zdravý rozvoj dobrovolnictví.

Vánoční čas je období, které 
pro mnohé z nás není jen o klidu 
a radosti. Co dokáže v tomto čase 
zabolet více než kdy jindy, jsou 
vzpomínky na ty, kteří již nejsou 
mezi námi. Přesto je utužujme. 
Jsou pro nás jediným věčným po-
jítkem k uchování všeho dobrého, 
co nás naši blízcí naučili. 

Milé hasičky a milí hasiči, přeji 
dostatek zdraví, lásky a porozumě-
ní nejen vám, ale i vašim blízkým 
a rodinám. Nacházejme radost 

z maličkostí. Nechť se nám daří 
budovat klidné a láskyplné rodinné 
prostředí, respektující pracovní zá-
zemí a přátelskou atmosféru všude 
a s každým, kde to máme rádi. Čeká 
nás nový rok, který symbolizují tři 
dvojky. Pro mě osobně byla dvojka 
vždycky šťastné číslo. Chci věřit, že 
rok 2022 bude šťastným pro nás pro 
všechny. 

S úctou,
Monika Němečková,

starostka SH ČMS
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Požár rodinného domu 

Zásah ve sněhových závějích  

Nehoda na železničním přejezdu 
Při nehodě zasahoval vrtulník 

Požár střechy zjistili 
zaměstnanci pálenice

Odchyt zraněné labutě byl dramatický

Noční požár automobilu 

Příčinou požáru bylo poškození komína 

Převrácený nákladní automobil

Vzhledem k tomu, že Hasičské 
noviny č. 24 jsou závěrečným vy-

dáním v roce 2021, oblékli bychom 
náš tradiční úvod k událostem za 
uplynulé období, přeci jen do slav-

nostnějšího hávu. V průběhu celého 
roku jste se na této stránce Hasič-

ských novin setkávali s pestrým 
portfoliem hasičských zásahů. Na-

ším cílem bylo prezentovat tu znač-

nou šíři událostí, které se neobe-

jdou bez asistence hasičů. Snažili 
jsme si vybírat  zejména zásahy, kde 
spolupracují  profesionální a dob-

rovolní hasiči. Dopravní nehody, 
požáry, technické asistence, to vše 

Celkem pět jednotek hasičů za-
sahovalo v prosinci v Karlovicích 
na Bruntálsku, části obce Zadní 
Ves, u požáru rodinného domu. 
Požár způsobil škodu, která byla 
předběžně vyčíslena na více než 
1 milión korun.  Na místo ihned 
vyjela jednotka profesionálních 
hasičů ze stanice Bruntál spolu 
s dobrovolnými jednotkami obcí 
Karlovice, Vrbno pod Pradědem 
a Světlá Hora. Později byla na místo 
povolána další jednotka dobrovol-
ných hasičů Města Albrechtice. 
Při příjezdu první jednotky byla 
již střecha rodinného domu zcela 
v plamenech. Bylo třeba rozebrat 

Několik vozidel zůstalo stát 
v prosinci  ve sněhových závějích 
na silnici u Horního Kramolína 
u Mariánských Lázní. Provoz zde 
blokovaly dva kamiony proti sobě, 
které kvůli sněhu nemohly dál 
pokračovat v jízdě, ve sněhu pak 
následně zapadla i další dodávková 
a osobní auta, a to včetně jednoho 
vozidla údržby silnic. Přivolaní 
hasiči ze tří jednotek s využitím 
pomoci Technických služeb města 
Teplá a jejich traktoru uvolnili za-
padlá auta a pomohli jim se na sil-
nici otočit či vycouvat. V uvízlých 
vozidlech bylo přes dvě desítky 
osob včetně několika dětí. Hasiči 

Operační a informační středisko 
HZS Jihočeského kraje obdrželo 
informaci o dopravní nehodě vlaku 
a osobního auta v Kardašově Řeči-
ci.  K nehodě operační důstojníci 
vyslali profesionální hasiče ze sta-
nice Jindřichův Hradec, svolali 
jednotku SDH obce Kardašova Ře-
čice a vyjeli také podnikoví hasiči 
SŽ České Budějovice. Na místo 
byla povolána Policie ČR, ZZS 
a vzlétnul také vrtulník LZS. 
Nehoda se stala v Tyršově ulici 

Jednotka ze stanice Roudnice 
nad Labem a dobrovolná jednotka 
z Kostomlat pod Řípem vyjely 
v prosinci k dopravní nehodě osob-
ního a nákladního auta u Kostomlat 
pod Řípem. Při nehodě byl jeden 
člověk zraněn. Do nemocnice jej 
dopravil vrtulník Letecké záchran-
né služby. 

HZS Ústeckého kraje 

V prosinci přijali hasiči hlášení 
o požáru střechy pálenice v Bojko-
vicích v okresu Uherské Hradiště. 
K požáru postupně vyjelo sedm 
jednotek hasičů. Zaměstnanci 
pálenice zjistili při expedici po-
slední várky, že ze střešního pláště 
vychází kouř. Ten zaznamenali po 
příjezdu i hasiči. Po chvíli vyšleh-
ly plameny u komína a rozšířily 
se na celou střechu. Byl vyhlášen 
2. stupeň poplachu. Hašení bylo 
prováděno v dýchacích přístrojích 
s několika proudy. Voda k haše-
ní byla dopravována kyvadlově. 
Hasiči pracovali z nastavovacích 
žebříků i z výškové techniky. 
Z požární stanice Uherské Hradiště 
bylo přivezeno dalších 6 dýchacích 

Dvě jednotky hasičů byly v pro-
sinci přivolány k rybníku do Břehů, 
kde byla na hladině zraněná labuť. 
Nejen hasiči přispěchali k rybníku, 
ale také pracovník Záchranné sta-
nice Pasíčka. „Labuť byla zhruba 
tři sta metrů od břehu a hasič 
ve speciálním obleku se bořil le-

dem až k labuti,“ popisuje dosti 
dramatické chvíle u případu velitel 
zásahu nprap. Ladislav Dufek, 
DiS. ze stanice Přelouč. „Musím 
pochválit zasahující hasiče, pře-

devším statečného plavce, který 
se nemohl smířit s tím, že by měl 
tento největší pták v Česku větší 
výdrž než samotný hasič. Krásně 

V prosinci byl středočeským 
hasičům oznámen požár automo-
bilu v Dolních Břežanech v okrese 
Praha-západ. Operační důstojník 
na místo ihned vyslal profesionální 
jednotku z Jílového u Prahy spolu s 
dobrovolnou jednotkou obce Dolní 
Břežany. Hasiči už při svém příjez-
du k události zpozorovali, že požár 
zcela zasáhl osobní automobil a 
ohrožuje ještě druhý, který stojí ve-
dle. K likvidaci plamenného hoření 
nasadily jednotky v dýchací techni-
ce jeden vodní proud. Za necelých 
deset minut od zahájení hasebních 

Postupnou pomoc několika 
družstev z profesionální stanice 
a dalších jednotek dobrovolných 
hasičů si v prosinci vyžádal požár 
rodinného domku v místní části 
Olomouce ve Chálkovicích, přesně-
ji v ulici Kubatova. Jeden z obyva-
telů v tísňovém hovoru na linku 112 
HZS Olomouckého kraje upřesnil 
pozorovatelné hoření sazí v komíně 
s poškozením komínového tělesa. 
Podkrovní prostor se velmi rychle 
zavalil hustým, nebezpečným 

Čtyři jednotky hasičů byly 
v prosinci zalarmovány kvůli ohlá-
šené dopravní nehodě kamionu, 
který boural na silnici č. 36 mezi 
Borohrádkem a Česticemi. Vozi-
dlo převážející písek se převrátilo, 
náklad se rozsypal přes celou šířku 
komunikace a řidič zůstal v kabině 
zaklíněn. Řidiče hasiči vyprostili 
a předali ho do péče zdravotnické 
záchranné služby. Z havarovaného 

jste v roce 2021 na této novinové 
straně nacházeli. Požáry i nehody 
všeho druhu bohužel nectí žádné 
svátky. My v Hasičských novinách 
držíme palce, aby těch karambolů 
a smutných událostí bylo v násle-

dujících dnech co nejméně.  Když 
už oheň, tak nejlépe jen ten v lu-

cerně s Betlémským světlem! Jak 
tomu bude ve skutečnosti? O tom 
se dočtete v Hasičských novinách 
č.1/2022 právě na této straně, která 
je věnována událostem za uplynulé 
období.

Příjemný a klidný závěr
roku 2021 přeje redakce     

stavební konstrukce a dohledat 
skrytá ohniska požáru. K tomuto 
hasiči využívali i termokameru. 
Po ukončení zásahu byla ponechá-
na na místě události na dohled jed-
na jednotka, která byla k dispozici 
vyšetřovatelům příčin požáru z řad 
Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje, tak i z 
řad Policie České republiky, která 
na místě zjišťovala, proč k požáru 
došlo. Požár se obešel bez zranění 
osob, škoda způsobená požárem 
byla majitelkou objektu předběž-
ně vyčíslena na více jak 1 milión 
korun.

HZS Moravskoslezského kraje

automobilu unikal hydraulický 
olej, který jednotky zachytávaly 
do nádob, dále prováděly opatření 
proti vzniku požáru. Úklid vozov-
ky zabezpečili silničáři, kamion 
musela vyprostit specializovaná 
firma. Hasiči se na závěr postarali 
o finální úklid vozovky. Po celou 
dobu zásahu byla komunikace 
č. 36 neprůjezdná, odklon dopravy 
zajišťovali policisté, kteří zároveň 
zjišťují příčinu dopravní nehody. 
Na místě zasahovali profesio-
nální hasiči ze stanice Rychnov 
nad Kněžnou a JSDH Borohrádek, 
Kostelec nad Orlicí a Týniště 
nad Orlicí.

Martina Götzová,
tisková mluvčí HZS KHK

kouřem.  Provedeným průzkumem 
hasiči potvrdili výrazné zakouření 
prakticky po celém domě. Pomocí 
termokamery i vizuálně predikova-
li možné rozšíření na větší plochu 
od komínového tělesa. K účinnosti 
a rychlé lokalizaci hašení požáru 
vypomohlo i speciální zařízení 
pro hašení a řezání tzv. „Cobra“. 
Z prostor zasažených požárem 
a zakouřením hasiči do bezpečí 
před objekt vynosili vybavení 
a různý hmotný majetek.  Dohašo-

vání v důrazu na šetrnost poško-
zení nejen požárem ale samotným 
zásahem bylo využito hasebních 
proudů typu D. Velký důraz byl 
také kladen na kontrolu a zameze-
ní rozšíření na sousedící přilehlé 
rodinné domy. Svou negativní roli 
zde postupně sehrávalo smiřování 
obyvatel s nepříjemnou situací po 
požáru, k pomoci pro intervenci 
proto dorazil člen posttraumatic-
kého týmu z řad hasičů. V průběhu 
dalších minut hasiči pokračovali 

v postupném dohledávání skrytých 
ohnisek, odkrytí části stropní kon-
strukce. Objekt také hasiči ochladili 
a postupně odvětrali s využitím 
přetlakové ventilace. Ulice z důvodu 
zásahu i ostrahy movitého majetku 
zajišťovala Policie ČR. Příjemnou 
pomocí bylo nabídnutí sousedské 
pomoci s uskladněním vybavení 
obyvatelům z hořícího domu. V sou-
činnosti se k události také dostavili 
zástupci magistrátu. V komunikaci 
s řídícím důstojníkem se dohodli 
na dalším postupu v zabezpečení, 
zajištění domu i náhradním ubyto-
vání. Co stojí za přesnou příčinou 
vzniku požáru je aktuálně v šetření, 
s největší pravděpodobností bude 
potvrzeno poškození komínové-
ho tělesa.  Během požáru došlo 
k drobném zranění zasahujícího 
hasiče v obličejové části, ten byl spí-
še z preventivních důvodů odvezen 
k ošetření do nemocnice, kde byl po 
kontrole následně propuštěn.

ze zprávy Zdeňka Hošáka, 
tiskového mluvčího

HZS Olomouckého kraje

z Teplé pro všechny připravili eva-
kuační vozidlo a také prostor v Tep-
lé pro možné přečkání až do doby, 
než se podaří silnici zprůjezdnit. 
Nakonec nebylo potřeba toto eva-
kuační místo využít, v krátkém 
čase se podařilo všechna vozidla 
kromě dvou kamionů ze sněhu 
vysvobodit. Po celou dobu zásahu 
bylo na místě velmi špatné počasí 
se silným větrem a neustávajícím 
sněžením. Zasahující jednotky: 
HZS Mariánské Lázně (UA Ford), 
HZS Toužim (CAS 20 T815), JSDH 
Teplá (DA Ford)

HZS Karlovarského kraje 

na železničním přejezdu. Přestože 
byla nehoda ohlášena s nutností 
vyproštění zraněných osob, hasiči 
zraněného řidiče z osobního auta 
nevyprošťovali. Okamžitě si ho 
převzala ZZS. Provoz na trati byl 
uzavřen. U havarovaného auta, 
které po nárazu bylo zcela zdemo-
lované a skončilo po nárazu mimo 
kolejiště, hasiči zkontrolovali mož-
ný únik provozních kapalin a zda 
nemůže dojít ke vzniku požáru.

HZS Jihočeského kraje 

labuť nasměřoval k břehu, kde jsem 
si ji už odchytil do sítě,“ upřesňuje 
Milan Oppa ze Záchranné stanice 
Pasíčka. Labuť byla zachráněna. 
Musela podstoupit operaci, protože 
měla tržnou ránu pod pravým kříd-
lem. Ránu ji pracovníci záchranné 
stanice vyčistili, sešili a teď se bude 
muset vyčkat, až se labuť uzdraví. 
Jak ke zranění došlo, už nevíme. 
Ale jsme moc rádi, že jsme mohli 
pomoci tomuto krásnému němému 
opeřenci. 

por. Bc. Vendula Horáková, 
tisková mluvčí

HZS Pardubického kraje 

prací byl požár pod kontrolou, dále 
se nešířil a velitel zásahu mohl 
nahlásit lokalizaci a za další čtvrt-
hodinu úplnou likvidaci. Škoda 
byla předběžně vyčíslena na jeden 
a půl milionu korun. Proč k požáru 
došlo, zjišťuje kromě hasičského 
vyšetřovatele také Policie ČR. Do 
vyšetřování příčiny požáru se za-
pojil také psovod se psem, který 
je cvičený na vyhledávání látek 
urychlujících hoření.

dle zprávy 
por. Ing. Terezy Fliegerové, 

HZS Středočeského kraje

přístrojů a 10 tlakových lahví. 
Střešní plášť byl rozebrán. Staveb-
ní konstrukce byly kontrolovány 
termokamerou a byla dohašována 
skrytá ohniska hoření. Na místě 
po ukončení hasebních prací zů-
stala na dohlídku místní jednotka 
dobrovolných hasičů. Na místo 
požáru se dostavil místostarosta 
obce, Policie České republiky 
a vyšetřovatel hasičů. K zranění 
osob nedošlo. Příčina vzniku po-
žáru zůstává v společném šetření 
hasičů a policie. Škoda způsobená 
požárem byla určena v předběžné 
výši 600 000 korun.

dle zprávy nprap. Romana 
Žemličky, HZS Zlínského kraje
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V úvodu se přiznáváme, že jsme chtěli pro tematickou stránku Hasičských novin zvolit v předvánočním 
čase nějaký více rozjímavý biblický příběh, kde role ohně není tolik ničivá a trestající. Nicméně, „kniha 
knih“ je někdy velmi nekompromisní, byť poučné čtení. Pojďte spolu s námi zalistovat historií lidstva  
a jeho bájnými příběhy. Jak už to v Hasičských novinách bývá zvykem, ohněm šetřit určitě nebudeme.

Zkáza ohněm a sírou
Legendární biblická města So-

doma a Gomora měla být zničena 
Bohem pro hříšnost jejich obyva-
tel. Samotná destrukce obou měst 
byla provedena deštěm „ohně  
a síry“. I v našich časech se výraz 
„Sodoma Gomora“ uplatňuje jako 
synonymum pro totální zničení 
a devastaci. Ponechme nyní stra-
nou zmínky o zničení obou měst, 
které najdeme nejen v Bibli, ale 
například i v Koránu, a podívejme 
se na toto biblické memento ne-
zaujatým pohledem. Existují totiž 
teorie, které tvrdí, že celý biblický 
příběh má reálný historický základ. 
Popisovaná města mohla opravdu 
existovat a být během velmi krátké 
doby zničena přírodní katastrofou 
„biblických“ rozměrů. 

Příčiny katastrofy
Jednou z teorií je, že zánik 

Sodomy a Gomory způsobilo ze-
mětřesení spojené s vulkanickou 
činností v období před dvěma tisíci 
lety před naším letopočtem. Katas-
trofa, která měla tehdy postihnout 
Mrtvé moře, měla za následek 
i zasolení okolní půdy, která se 
stala na dlouhé generace neobdě-
lávatelnou. Biblická síra a oheň 
dopadající na Sodomu a Gomoru 
mohly být sérií explozí těžkých 
naftových uhlovodíků. Mrtvé 
moře bylo totiž v minulosti nazý-
váno i „asfaltovým jezerem“. Kry 
asfaltu lze i v současnosti nalézt 
na jeho hladině. Naftové uhlovodí-
ky těžené u Mrtvého moře se vy-
vážely až do Egypta, kde sloužily 
k mumifikacím. Na významu však 
nyní nabývá především hypotéza 
dávající zánik Sodomy a Gomory 
do souvislosti s pádem asteroidu. 
Mělo se jednat o podobnou kata-
strofu, která v roce 1908 postihla 

Oheň a zkáza pro Sodomu a Gomoru

Ohnivý déšť ničí Sodomu a Gomoru. Biblická krajina na historické fotografii. 

Města Sodoma a Gomora měla pykat za hříšnost jejich obyvatel.

Zkáza Sodomy a Gomory byla možná popisem střetu Země s asteroidem. 

Zkáza krajiny na Blízkém východě jako motiv výtvarného díla.  Biblický příběh Lota a jeho ženy. 

rozsáhlé území Sibiře a je dodnes 
nazývána Tunguzským meteori-
tem. Mezi nejslibnější místa, která 
jsou kandidáty na urbanizované 
oblasti citované ve Starém zákoně 
jako Sodoma a Gomora, patří ur-
čitě archeologické vykopávky sta-
rodávného města Tall el-Hammam 
v údolí řeky Jordán přibližně 14 
kilometrů severovýchodně od Mrt-
vého moře. 

Lokalita Tall el-Hammam
Díky exaktním archeologickým 

metodám se podařilo zpřesnit kata-
klyzmatickou událost na Blízkém 
východě do období před 3600 lety. 
Právě tehdy mělo do zemské at-
mosféry vstoupit vesmírné těleso 
a ve čtyřkilometrové výšce na lo-
kalitou Tall el-Hammam explo-
dovat. Síla výbuchu byla tisíckrát 
silnější než exploze jaderné pumy, 
která v roce 1945 zničila japonské 
město Hirošimu. Teplota v ulicích 
starověkého města v okamžiku vy-
stoupala na 2600 stupňů Celsia. 
Současně  s tím na oblast zaútočila 
rázová vlna pohybující se rychlos-
tí přes 1000 kilometrů za hodinu. 
To, co nezničil oheň, smetla tato 
superbouře. V okamžiku výbuchu 
čítala populace Tall el-Hammamu 
přes osm tisíc lidí, nepřežil ani je-
diný. Nelze mluvit ani o mrtvých 
tělech, protože síly rozpoutané 

návštěvníkem z kosmu proměnily 
lidská těla na, moderním jazykem 
milosrdného eufemismu řečeno, 
genetický materiál. Jen o chvíli 
později zasáhl žár spolu s rázovou 
vlnou i město Jericho, které se na-
cházelo ve vzdálenosti necelých 23 
kilometrů.

Archeologické důkazy
Výše uvedené závěry spojující 

zkázu Sodomy a Gomory s výbu-
chem asteroidu jsou výsledkem 
dlouholetých vykopávek, které 
v oblasti prováděl mezinárodní ar-
cheologický tým. Průzkum terénu 
ukázal, že v kulturních vrstvách se 
nachází přes metr silný pás tvoře-
ný popelem, roztavenými cihlami 
a keramikou. Z možných variant 
katastrofy, která mohla proměnit 
stavební materiál i keramiku do-
slova v tekutinu, se ukázal být jako 
nejpravděpodobnější scénář explo-

ze kosmického tělesa. Tak vysoké 
teploty nemohl iniciovat běžný 
požár. Jen pro porovnání: ohnivá 
bouře, která se rozpoutala po bom-
bardování Dráždan zápalnými 
pumami v roce 1945, dosahovala 
teploty „jen“ 1600 stupňů Celsia. 

Epilog
Je dost dobře možné, že zkáza 

města Tall el-Hammam se do dějin 
lidské civilizace nakonec dostala 
pod krycím jménem hříšných měst 
Sodoma a Gomora. Lidé ze vzdá-
lenějšího okolí tuto katastrofu po-
zorovali, zničenou oblast později 
i navštívili. To, co viděli, přesaho-
valo možnosti jejich chápání. Kdo 
způsobil takovou zkázu, a proč? 
Bylo na čase, aby v tom nesmír-
ném zmaru a nepopsatelné zkáze 
našel Starý zákon alespoň nějakou 
„logiku“. 

připravil Mirek Brát

Zdroj foto: 
John Martin, Public domain, via Wikimedia Commons - Daderot, Public domain, via Wikimedia Commons-  Il 
Sodoma, Public domain, via Wikimedia Commons - Sibeaster, Public domain, via Wikimedia Commons -  Ame-

rican Colony (Jerusalem). Photo Dept., photographer., Public domain, via Wikimedia Commons -  Albert Go-

odwin, Public domain, via Wikimedia Commons
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Za hasičskou historií do Senice na Hané 
V dnešním zastavení naší pravidelné rubriky věnované starší historii 
sborů dobrovolných hasičů v různých částech naší republiky se podí-
váme do obce Senice na Hané v Olomouckém kraji. Pravděpodobně 
první popud k založení hasičského sboru v Senici na Hané dal tehdejší 
nadučitel Vl. Juráš za starostování Jana Nováka v roce 1892. V zápise 
z té doby se dočteme: „Hasičské spolky jsou skutečně velkým dobrem 
pro společnost lidskou, čehož četné doklady by se daly vyhledati. 
Šlechetné spolky tyto svému účelu úplně zadost činí a při požárech 
důležitým činitelem jsou.“ Začátkem následujícího roku byl hasičský 
spolek založen. Začátky byly těžké. Většina členů pocházela z řad 
chalupníků a domkařů, kteří přinášeli spolku značné oběti. Například 
stejnokroje si činní členové pořizovali sami, což v tehdejší době nebyla 
jistě záležitost laciná.  V roce 1908 byl na valné hromadě ustaven tzv. 
Pohřební spolek, jehož úkolem bylo vystrojit zemřelým členům pohřeb 
zdarma. Dodnes se dochoval zvyk postavit čestnou stráž členů SDH 
ve stejnokrojích. Na závěr druhé světové války došlo po leteckém náletu 
k požáru domů v lokalitě na Hubenci i v centru obce. Hasiči tehdy přes 
obtížné podmínky pomáhali likvidovat oheň doslova za přímého ohrože-
ní vlastního života. Na počátku šedesátých let minulého století původní 
zbrojnice již dosloužila a bylo potřeba vybudovat novou. S velkým 
nadšením se práce dařila a při slavnostním otevření 10. července 1964, za 
účasti okolních sborů se seničtí požárníci, tehdy již pod hlavičkou Svazu 
požární ochrany, mohli pochlubit novou zbrojnicí, na které odpracovali 
více než 6000 brigádnických hodin! Po změně politického klimatu v roce 
1989 se jednotka pod názvem Svaz požární ochrany v Senici na Hané stává 
14. 12. 1995 Sborem dobrovolných hasičů Senice na Hané – organizační 
jednotkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

zdroj textu: sdhsenicenahane.estranky.cz, zdroj foto: FB sboru

HASIČSKÁ HISTORIE

V nedávné době proběhla v uzbekistánském Taškentu konference Me-
zinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů (MSFHZ). Jednalo 
se již o 22. ročník této konference. Českou stranu zastupovali náměstek 
starostky Zdeněk Nytra, doprovodila ho tlumočnice Světlana Donskich. 
Hlavními tématy bylo vyhodnocení roku 2021, zpráva antidopingo-
vé komise, zpráva sportovně - technického výboru a další příprava 
Mistrovství světa v roce 2022. Dodejme, že Mezinárodní sportovní 
federace hasičů a záchranářů byla založena v roce 2001 rozhodnutím 1. 
Mezinárodní konference vedoucích hasičských a záchranných služeb, a 
sdružuje členy z 29 zemí. V rámci sportovních akcí se konají i prezentace 
prostředků záchrany předních světových výrobců.  Konají se i mezi-
národní konference za účasti představitelů hasičských a záchranných 
sborů z celého světa.

(zdroj dh.cz)

 INFO PRO HASIČE

Náročné cvičení na zámku a hradu Frýdlant

Zaměření činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 2021+
(PROGRAMOVÉ TEZE DOKUMENTU)

Preambule: 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občan-

ský zákoník. Jsme nejpočetnější občanské sdružení v České republice s širokým rozsahem aktivit, které 
realizuje svou činnost podle platných stanov. Pro nadcházejí volební období je pro nás důležité rozvíjet 
naši všestrannost kompaktně, s patřičnou důležitostí, v duchu demokratických principů. Zejména je nutné 
pracovat spolehlivě, hospodárně, činorodě, morálně a v maximální možné součinnosti s veřejnou sprá-

vou, spolky na všech úrovních a našim nejbližším partnerem – Hasičským záchranným sborem ČR, ve 
prospěch občanů České republiky. Jsme SH ČMS! Jsme jedineční, jsme významní, rozvíjejme to! 
Spolehlivost  - Hospodárnost - Činorodost - Morálka - Spolupráce 

V prostorách renesančního zámku a hradu Frý-
dlant v Libereckém kraji, který byl vybudován 
ve 13. století, proběhlo velké mezinárodní cvičení 
českých a polských hasičů. Jednalo se o taktic-
ké cvičení v rámci česko–polského Projektu Nisa, 
Smědá, Oleška – řeky, které nás spojují. 

Přítomné jednotky byly zastou-
peny stanicemi HZS Libereckého 
kraje z Liberce a Raspenavy. Dále 
zde byly jednotky sborů dobrovol-
ných hasičů z těchto sídel: Frý-
dlant, Raspenava, Višňová, Perto-
ltice, Dolní Řasnice, Heřmanice, 
Habartice, Kunratice, Dětřichov. 
Polské hasiče zastupovaly jednot-
ky OSP Pieńsk, Dłużyna Dolna, 
Sieniawka, Bierna a Zawidów.

Koordinace hasebního 
zásahu

Prioritním cílem cvičení bylo 
seznámit zúčastněné s národní 
kulturní památkou Státního hradu 
a zámku Frýdlant, dokumentací 
zdolávání požáru a postupem slo-
žek IZS při požáru objektu. Celý 
prostor byl velitelem zásahu rozdě-
len na čtyři úseky. Proto bylo mož-
né se silami a prostředky provádět 
současně záchranu osob a plynulou 

OBLASTI ČINNOSTI 
I. Pomoc obcím v oblasti po-
žární ochrany a Integrova-
ného záchranného systému 
(IZS) 

SH ČMS je mimo jiné občan-
ským sdružením, respektive spol-
kem působícím v oblasti požární 
ochrany. Dle zákona č. 133/1985 
Sb. o požární ochraně je naším 
úkolem pomáhat při plnění úko-
lů na úseku požární ochrany, a to 
především vyhledávat ze svých řad 
členy jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů obcí (JSDHO). Dále je 
nutné se podílet na jejich odborné 
přípravě a se souhlasem vlastníka 
provádět údržby, opravy požární 
techniky a věcných prostředků či 
objektů a zajišťovat preventivně 
výchovnou, popř. publikační čin-
nost. Klademe si za cíl úzkou spo-
lupráci s Hasičským záchranným 

Evakuace osob s použitím vyváděcích  masek.

dodávku vody k hašení ze samo-
statných zdrojů. Podle vedoucího 
cvičení, velitele JSDHO Frýdlant 
Stanislava Sochy, tématem cvičení 
byla likvidace požáru v prostorách 
Státního hradu a zámku, konkrét-
ně na prohlídkovém okruhu ve 
druhém patře. „Vlivem manipula-

ce s otevřeným ohněm u jednoho 
z návštěvníků mělo dojít k zapálení 
textilního závěsu. Požár se podle 
tématu cvičení rozšířil na vystave-

né exponáty a dřevěnou podlahu. 
Hasiči měli za úkol provést koor-
dinovaný a takticky správný ha-

sební zásah se záchranou dvanácti 
pohřešovaných návštěvníků, kteří 
byli poraněni,“ uvedl.

V centru pozornosti 
suchovody

Kromě hasičských jednotek 
se cvičení zúčastnili příslušníci 
městské policie a Policie ČR. Dále 

zde působil tým dobrovolnického 
centra zdravotníků Červený trpas-
lík. Všem účastníkům poděkoval 
místostarosta Frýdlantu Dan Ram-
zer. „Díky precizním přípravám 
proběhlo cvičení na jedničku, ač-

koliv šlo o náročně přístupnou 
památku. Ukázalo se, že jednotky 
spolu dokáží dokonale spolupra-

covat, prověřena byla protipožární 
opatření na hradě a zámku. Cviče-

ní bylo součástí projektového dne, 
který byl třetím v řadě. V předcho-

zích týdnech proběhla cvičení v pol-
ské obci Bielawa Dolna a Piensk,“ 
uvedl. Vedoucí cvičení, velitel 
JSDHO Stanislav Socha hodnotil 

cvičení jako velmi zdařilé. „Cílem 
cvičení bylo seznámení českých 
a polských hasičů s frýdlantskou 
nejvýznamnější kulturní památkou. 
Šlo v první řadě o procvičení koor-
dinace zasahujících jednotek a ná-

cvik dálkové dopravy vody ze dvou 
míst pod zámkem. Byly ověřeny 
suchovody instalované od vnějších 
vodních zdrojů k zámku, a sucho-

vody, které jsou umístěny mezi 
jednotlivými nádvořími zámku. 
Hasiči prováděli záchranu osob 
za pomocí vyváděcích prostředků 
a za pomoci nosítek. Současně se 
záchranou osob probíhaly haseb-

ní práce se zajištěním nepřetržité 
dodávky vody po dobu více jak 15 
minut. Vše probíhalo podle plánu 
a harmonogramu, přestože během 
akce došlo k drobným chybám. Ty 
budou po vyhodnocení cvičení vyu-

žity pro zlepšení zásahu v reálných 
situacích.“  

Epilog
Závěry hodnocení cvičení bu-

dou hasiči konzultovat s Národním 
památkovým ústavem. Už teď je 
jasné, že se bude muset řešit úpra-
va suchovodů,“ upřesnil velitel. 
Cvičení se zúčastnil hejtman Li-
bereckého kraje Martin Půta, ře-
ditel HZS Libereckého kraje Jan 
Hadrbolec, ředitel Centra krizo-
vého řízení obce Bogatynia Paweł 
Hasiuk, tajemník obce Bogatynia 
Łukasz Roszkowski a zástupce  
obce Zawidów Robert Lezny.

Věra Nutilová 
foto: Jaromír Mottl 

Hasiči z obce Korňa jsou na boj 
s covidem dobře vybaveni
Korňa je obec v severozápadním Slovensku v Žilinském kraji, v okrese 
Čadca. Nedaleko obce došlo v roce 1958 údajně ke zjevení Panny Marie. 
Nejen na pomoc „shůry“ se mohou spoléhat tamní hasiči.  Z úspěšného 
projektu Zlínského samosprávného kraje nyní nakoupili dobrovolní 
hasiči z obce Korňa nové materiálově-technické zabezpečení. V tomto 
roce totiž získal Dobrovolný hasičský sbor Korňa (DHZ Korňa) dotaci 
ve výši 2 876 EUR od Žilinského samosprávného kraje - účelem je 
podpora obecně prospěšných služeb, obecně prospěšných nebo veřej-
ně prospěšných účelů, v oblasti zabezpečení podmínek pro ochranu 
veřejného zdraví. Z tohoto projektu byly zakoupeny: osobní ochranné 
prostředky, ochranné overaly, respirátory, ochranné brýle, záchranářské 
oděvy, ochranné masky a filtry FFP3, jednorázové rukavice, přístroj 
na dezinfekci rozprašováním, generátory ozonu či oxymetry.

foto: DHZ Korňa
sborem ČR nejen při organizaci 
odborné přípravy členů SH ČMS 
zařazených v jednotkách JSDHO, 
ale i při výcviku členů SH ČMS 
předurčených pro ochranu obyva-
telstva. Zásadní je v tomto smě-
ru zařazení sborů dobrovolných 
hasičů, jako občanských sdruže-
ní, do systému krizového řízení 
a ochrany obyvatelstva. Důležité 
je pro nás komplexní a pravidelné 
předávání informací pro členy SH 
ČMS – velitele a členy JSDHO 
a SDH, zejména v oblasti dotač-
ních titulů, zrovna tak jako pomoc 
obcím (zřizovatelům JSDHO)
v oblasti legislativy a lepší kon-
cepční propojenost činnosti s na-
šimi pobočnými spolky ÚHŠ 
(Ústřední hasičská škola) a CHH 
(Centrum hasičského hnutí). V ak-
tivitě ochrana obyvatelstva bychom 
se rádi zaměřili na zakomponování 
prvků krizového řízení, branné 
výchovy a rovněž spolupráci s Ar-

mádou ČR a ostatními složkami 
IZS, organizací odborných škole-
ní, seminářů a výcvikových kempů 
pro členy dobrovolnických skupin 
ochrany obyvatelstva. Zásadní je 
pro nás i podpora aktivit psovodů 
SH ČMS a rozšíření působnosti 
naší činnosti v oblasti preventivně 
výchovné. 

Klíčové aktivity: Represe -  Pre-

vence  - Dobrovolnictví - Ochrana 
obyvatelstva - ÚHŠ a CHH Vzdě-

lávání

II. Všeobecná spolková čin-
nost 

Transformace naší vnitřní čin-
nosti a rozvoj spolku obecně jsou 
úkoly, na které bychom se rádi 
v nadcházejícím volebním období 
zaměřili. Jako opěrný bod nám bu-
dou sloužit odborné rady na všech 
úrovních. Kumulují v sobě nejen 
odborné názory, ale i dlouholeté 

zkušenosti, vědomosti a doved-
nosti získané nejen při dobrovolné 
práci. Rovněž je naším cílem čer-
pat z praktických znalostí členů 
SH ČMS – členů samospráv, sta-
rostů a starostek obcí, příslušníků 
bezpečnostních sborů, pracovníků 
krizového řízení na všech úrovních 
samosprávy i státu. Znají poptáv-
ku, nejen v oblasti IZS , ale i z hle-
diska dobrovolnictví a rozvoje 
společnosti obecně, naší snahou 
bude jim pomoci ji naplnit. Velmi 
důležitá je pro nás plošná infor-
movanost uvnitř i vůči veřejnosti. 
Chránit značku SH ČMS je pro nás 
spíše povinnost než cíl. Chceme-li 
se rozvíjet, musíme se ekonomicky 
zajistit, stabilizovat. Racionalizace 
výdajů, posílení příjmové strany 
rozpočtu, vícezdrojové financová-
ní i vedlejší hospodářská činnost. 
To vše jsou nemalé cíle před námi. 

Klíčové aktivity: Vnitřní legis-

lativa - Informační technologie 
– IT Komunikace s veřejností, PR, 
webové stránky -  Ekonomika, do-

tační politika a marketing - Spo-

lupráce se státními institucemi, 
samosprávou a spolky - Nadace 
na podporu hasičského hnutí - Sta-

novy SH ČMS - Centrální evidence 
členské základny SH ČMS

(dokončení dokumentu 2021+: III. 
Činnost s dětmi a mládeží úsek mlá-
deže, IV. Historie a muzejnictví, 
V. Sportovní činnost, naleznete v Ha-
sičských novinách č. 1/2022)
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Hasiči na síti XLVII.

V dnešním čísle Hasičských novin se v dalším dílu naší pravidelné 
rubriky za hasičskou webovou prezentací vypravíme do městysu Tr-
hová Kamenice na Českomoravské vrchovině (Pardubický kraj, okres 
Chrudim). Dne 2. července 1876 byl v Trhové Kamenici zřízen Sbor 
dobrovolných hasičů. Této pamětihodné události předcházelo první 
svolání valné hromady, zastoupené v čele se starostou obce Hynkem 
Pejchou, knězem Janem Chválou, řídícím učitelem Václavem Ma-
cháčkem a radním Janem Žákem. Nově vzniklý sbor dobrovolných 
hasičů měl na počátku, i s prozatímním výborem, celkem 53 členů. 
Sbor dobrovolných hasičů v Trhové Kamenici se může chlubit, že jeho 
členem byl i známý spisovatel Karel Václav Rais, který byl po několik 
let horlivě činný ve výboru sboru. Přispěl nemalou měrou i k zakou-
pení a vytvoření hasičského praporu a složil v té době i slova Hymny 
hasičské. Otcové zakladatelé i slavný spisovatel by jistě měli radost i z 
webové prezentace hasičů Trhová Kamenice. Funguje na zabezpečené 
doméně a obsahuje všechny podstatné aktualizované informace.  Web 
má vlastní vyhledávač, mapu stránek, RSS kanály. Fotogalerie přibližuje 
dění ve sboru v minulosti až do roku 2006. Líbilo se nám, že se snímky 
z fotogalerie ukazují již na úvodní straně webu. Přehledně a detailně 
(včetně přesného času) jsou popsány výjezdy jednotky. Copyright 
ukazuje, že tato podoba funguje od roku 2017. 

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: Svěřo-

vat věci pouhé paměti znamená zapisovati je do větru, neboť naše paměť 
je prchává. Pamatujete si například, co se stalo v prosinci před dvěma 
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 prosince roku 2019, kdy bylo v Královéhradec-
kém kraji potvrzeno, že Dobrovolní hasiči mohou poskytnout předlé-
kařskou první pomoc ještě před příjezdem záchranářů.  Úsilí o zkrácení 
dojezdového času sanitek vedlo v roce 2019 ke vzniku dohody mezi 
Královéhradeckým krajem, hasiči, záchranáři a šesti obcemi ležícími 
v příhraničí. V případě potřeby vyrazí poskytnout předlékařskou první 
pomoc jednotky dobrovolných hasičů, které zřizují zapojené obce. Ty 
jsou na tento způsob zásahu vybaveni a vyškoleni.  Dohoda o poskyt-
nutí plánované pomoci na vyžádání sjednotila pravidla spolupráce mezi 
smluvními stranami v oblasti přednemocniční péče v tomto kraji. 

zdroj foto: KÚKHK

Úvodní strana webu

Stránky SDH Trhová Kamenice   
https://hasici63.webnode.cz/

VE ZKRATCE

Hasičský záchranný sbor České republiky se velmi angažuje v oblasti che-
mické bezpečnosti i na mezinárodní úrovni.  Důkazem je i skutečnost, že 
příslušnice HZS ČR pplk..Ladislava Navrátilová, PhD. byla nyní zvolena 
do poradního orgánu 
Organizace pro zákaz 
chemických zbraní 
(OPCW) nazvané-
ho „Advisory Board 
on Education and 
Outreach, ABEO“ 
(Poradní výbor pro 
podporu vzdělává-
ní). Česká republika 
patří k zakládajícím 
členům OPCW.

foto HZS ČR

Za kaprem do hasičské nádrže

Sbírají víčka pro Kubíčka

Mladí hasiči z Bystrého budou připraveniVyšlo poslední číslo 
ZPRAVODAJE 

hasičského sportu 
4/2021

Veřejná sbírka hasičů 
z Horšovského Týna 

Jednou z tradičních soutěží v rámci okresu Liberec, která uzavírá soutěžní 
sezonu, je Vratislavický kapr. Probíhá po dobu více jak dvaceti let u hasič-
ské zbrojnice ve Vratislavicích nad Nisou. Má svá pravidla, která se výrazně 
liší od pravidel požárního sportu, neboť jde o soutěž úsměvnou a pohodo-
vou, která uzavírá soutěžní rok.

Vítěze soutěže čekal poslední úkol: vylovení kapra. 

Soutěž úsměvná a 
pohodová

Při pohledu do historie soutě-
že zjistíme, že bývaly během let 
účasti sporadické a jindy silně ob-
sazené. Protože soutěž pobíhá kon-
cem listopadu, při nejednom startu 
soutěžící pořádně zmokli, jindy 
se klouzali po ledovce nebo bro-
dili pořádnou sněhovou nadílkou. 
Startuje se stále na stejném místě 
za hasičskou zbrojnicí, zdejší sbor 
vždy věnuje náležitou pozornost 
dokonalému technickému stavu 
čtyřkolového vozíku, bez jehož 
pomoci by klání nemohlo probí-
hat. Na povel startéra každé druž-
stvo co nejrychleji naloží na vozík 
potřebné hadice, proudnice, savice 
a rozdělovač, členové družstva 
napnou síly a vozík s nákladem 

Sbor dobrovolných hasičů 
v Jablonné nad Vltavou sbírá plas-
tová víčka pro Kubíčka, který je 
od narození připoután na invalid-
ní vozík. Při srpnových oslavách 
110 let založení sboru byl vyhlá-
šen projekt, veřejnost měla mož-
nost dobrovolnou částkou přispět 
na dobrou věc. Kubovi byl vy-
hrazen koutek s pytlem sebraných 
víček, symbolem se stala plyšová 
hračka, kterou věnovala nejme-
novaná paní z okolí Neveklova. 
„Vybraný finanční obnos, víčka 
a plyšák byly koncem září 2021 
předány v Mokrovratech na Sedl-
čansku přímo Kubíčkovi. Přivítala 
nás maminka a mladší bratr Kuby. 
Nechyběl ani František Urner 
ze Sedlčan, který nás na tuto myš-

lenku sbírání víček přivedl,“ uved-
la Eva Vovsíková, starostka SDH 
Jablonná nad Vltavou, náměstkyně 
starostky OSH Benešov. U slav-
nostního předání byl přítomen 
i netradiční, zbrusu nový „člen“ 

Družstva mladých hasičů 
z Bystrého v Orlických horách 
se vydala na odložené podzim-
ní soustředění do areálu Horalka 
ve Sněžném. Na programu spo-
lečného víkendu byla příprava 
na složení zkoušek odbornosti, 
které jsou součástí celoroční čin-
nosti kolektivů mládeže. Mladší 
i starší družstvo bysterského sbo-
ru se zaměřilo na otázku požární 
prevence, problematiky požárních 
zásahů a nevynechalo ani aktuální 
problematiku epidemie onemocně-
ní Covid-19. Po teoretické přípra-
vě v podobě mapování únikových 
tras a zdrojů požární vody v okolí 
areálu, proběhla i cvičná evakuace 
všech osob. Ta se úplně neobešla 
bez drobných chyb, ale alespoň 
máme na čem dále pracovat. Ne-
jenom vzděláváním je však mladý 
hasič živ. Součástí programu proto 
byly i sportovní a společenské hry 

Na webu dh.cz je k dispozici 
ke stažení poslední číslo ZPRA-
VODAJE hasičského sportu pro 
rok 2021.  Letošní závěr sezóny 
byl plný úspěchů a v posledním 
čísle si můžete přečíst hned o třech 
mistrovství ČR a také o Mistrov-
ství světa v požárním sportu v Ka-
zachstánu. Za celou naši redakci 
vám děkujeme za přízeň a podporu 
a do nového roku 2022 vám přeje-
me hodně zdraví, energie a moti-
vace, ať už jste profesionální nebo 
amatérští sportovci, nebo třeba je-
nom proto, že máte rádi sport. Tak 
jako my!

za redakční tým Irena
Špačková, Jarka Čečrdlová,

Ondra Vojta a Jan Koutek

V dubnu roku 1998 nastoupil 
Václav Beníšek do Sboru dob-
rovolných hasičů v Horšovském 
Týně jako patnáctiletý dorostenec. 
Hasičina mu přirostla k srdci tak, 
že se v osmnácti letech ihned za-
pojil do výjezdové jednotky JPO 
II Horšovský Týn a v současné 
době působí již sedmým rokem 
jako hlavní strojník výjezdové 
jednotky SDH Horšovský Týn. 
Za svou poctivou práci a důvěru 
všech okolo získal služební byt v 
hasičské zbrojnici v Horšovském 
Týně. Jak už to v životě bývá, 
zanedlouho si do bytu přivedl pří-
telkyni Petru, která se pak stala 
jeho ženou a také naší členkou. Po 
harmonickém soužití, kdy se z je-
jich vztahu nejdříve narodila dnes 
tříletá Anežka a roční Matýsek, 
se krátce po narození syna u Pet-
ry projevila zákeřná nemoc, které 
i přes velké úsilí ve svých 40 letech 

vyrazí na ovál fotbalového hřiště. 
Protože na trase při výjezdu musí 
překonat zatáčku, běžně se stane, 
že z vozíku občas spadne část ma-
teriálu, který závodníci urychleně 
vracejí na ložnou plochu. Na okra-
ji hřiště je sice připravena hasičská 
stříkačka, ale protože jde o požární 
útok „nasucho“, soutěžící pouze 
napojí savice, natáhnou dopravní 
a útočné vedení. U terčů odpojí ve-
litel proudnice, napne síly a uhání 
zpátky ke stříkačce a tam je položí 
na určené místo. Zima nebývá ni-
komu, neboť hodně svižný běh za-
hřeje každého. Vyhlášení výsledků 
se odehrává na ploše před zbroj-
nicí. Vítězové, stejně jako dalších 
šest družstev také letos převzalo 
příjemné ceny a diplomy. Vítěze 
poté čekal úkol v podobě výlovu 
pořádného kapra z hasičské nádr-
že. Překážkou nebyla ani ledová 
voda, ze které během chvíle vytáh-
li pořádného šupináče. Dva kapříci 
tak putovali k hasičkám do Bozko-
va a mužům do Jeřmanic. 

Věra Nutilová
foto: „výlov“ kapra

SDH, a to dopravní automobil, kte-
rý do Mokrovrat všechny dovezl. 
Hasiči se po předání vraceli s ra-
dostnými pocity a dojmy. „Největ-
ší odměnou pro nás byl úsměv Ku-

bíčka a radost jeho maminky, která 
se stará celkem o tři syny. Věříme, 
že náš nevelký dar alespoň trochu 
pomůže rodině k zakoupení růz-

ných kompenzačních pomůcek,“ 
upřesnila Eva Vovsíková. Součas-
ně dodala, že po zveřejnění na jed-
né sociální síti obdržela mnoho 
děkovných zpráv. Jedna z nich ji 
zvláště dojala, když se dočetla, 
že jeden hasič z Prahy by Kubovi 
a jeho rodině osobně rád předal 
finanční dar. „Víčka sbíráme dál, 
vozí nám je lidé ze širokého okolí. 
Kubíčkovi přejeme hodně zdraví 
a mnoho krásných chvil s rodinou. 
Věřím, že jsme se neviděli naposle-

dy,“ dodala starostka. 
Věra Nutilová,

foto: předání daru
postiženému Kubovi

podlehla. V současné době zůstal 
Vašek s dětmi sám, musel samo-
zřejmě dočasně opustit zaměstnání 
a naplno se věnuje dětem. Uvědo-
mujeme si situaci, do které se ro-
dina Vaška dostala a bereme jako 
naši povinnost pomoci bližnímu 
v nouzi. Protože jako správní ha-
siči ctíme heslo, které je na všech 
hasičský praporech „Bohu ke cti, 
bližnímu ku pomoci“, vyhlašuje-
me tuto sbírku a prosíme všechny, 
aby podle svých možností přispěli 
Vaškovi, který to v následujících 
letech nebude mít opravdu jedno-
duché. Číslo transparentního účtu, 
na který můžete posílat své dary: 
301753452/0300. Zasláním daru 
dárce souhlasí se zveřejněním své-
ho jména a částky, kterou na účet 
zaslal. 

text a snímek
ze zdroje pozary.cz

a nezapomnělo se ani na tradiční 
„povyšování“ mladších mezi star-
ší závodníky. Celý program se po-
dařilo realizovat i díky finanční 
podpoře ze strany Královéhradec-
kého kraje. Z projektu, který Krá-
lovéhradecký kraj podpořil, bude 
rovněž pořízeno vybavení pro re-

alizaci online schůzek v případě, 
že ty běžné nebude možné konat. 
Doufejme však, že se družstva 
z Bystrého spolu budou moci schá-
zet stejně jako v letech minulých, 
a budou sice mladými, ale připra-
venými hasiči. 

M. Dusílek, starosta SDH Bystré



HASIČSKÉ NOVINY 24/2021 l www.facebook.com/hasicskenoviny Slovem a obrazemstrana 6

Ve Spořicích se konala 
halová soutěž mladých hasičů 
„Memoriál Petra Draksela“

Hasiči zachraňovali
pandu červenou 

Letečtí záchranáři trénovali Stromek 
pro hasiče

„Zdraví“ pro hasiče 2021

Sjeli se sem mladí hasiči ze sousedních i vzdáleněj-
ších obcí chomutovského okresu, aby porovnali své síly 
v různých disciplínách jako např. topografie, grafické 
značky požární ochrany, hadicový kolotoč, určování 
ručních hasicích přístrojů, uzle, prohození golfového 
míčku hadicí „C“ a opičí dráhou. Soutěžilo se ve třech 
kategoriích, a závod to byl opravdu napínavý až do kon-
ce. V kategorii Přípravky přijeli a zvítězili naši nejmenší 
z obce Pětipsy. V kategorii mladších hasičů si nejlépe 
vedli kluci a holky z Jirkova, kteří si odvezli 1. i 2. mís-
to. Bronz: 3.místo ukořistili hasiči z Hory Sv. Šebesti-
ána. V kategorii starších hasičů si 1. a 2. místo odvezli 
děvčata a chlapci z Bílenců, 3. místo obsadily Pětipsy.

Nasazení a nálada v této nelehké době byla u všech 
velmi skvělá. Děkujeme obci Spořice, že nás podpořila 
a těšíme se na další ročník. Dana Fisková

Prostřednictvím hovoru na linku 112 hasiči v Olo-
mouckém kraji přijali v prosinci hlášení o útěku pandy 
červené do jiné části v ZOO tak nešikovně, že zůstala 
ve výšce zhruba 12 metrů a nechtělo se jí zpět. K mís-
tu vyrazila jednotka ze stanice Olomouc. Po důkladném 
průzkumu okolního terénu a diskusi nad různými způso-
by záchrany, bylo samozřejmě prioritou hlavně bezpečí 
a nezranění „zvířecího uprchlíka“. Profesionální lezec 
z hasičské skupiny se k vyplašenému zvířeti přiblížil, 
bohužel tento způsob záchrany se nejevil jako budoucí 
možný a úspěšný. Součástí záchranné strategie bylo pro-
řezání několika menších stromů a odstranění a natažení 
záchytné záchranné sítě. Je nutností doplnit, že zmiňova-
né pandě se nikterak nechtělo zpátky na zem. K diskom-
fortu ve výšce ji po desítkách minut přesvědčila až ne-
končící různé argumenty, manipulace se stromem, či jiné 
nikterak drastické hasičské metody. Přemýšlivému čte-
náři jistě neunikne i zamyšlení, jak v tomto kontextu vy-
pomohla hasičská hadice, voda či jiné vybavení z „mo-

dromajákových“ vozidel u zásahu. Veškerou obrannou 
snahu zvířátko naštěstí brzy vzdalo, přiblížilo se k jedno-
mu z hasičů, který jej zachytil do rukou a poté nezraněné, 
bez známek větší ztráty energie, předal ošetřovatelům 
v ZOO. Slovy zasahujícího velitele šlo o opravdu netra-
diční zážitek.  Důležité je, že akce měla zdařilý a bez-
pečný konec. To se bohužel ne vždy při naší každodenní 
rutinní práci u požárů a dopravních nehod stává.

ze zprávy Zdeňka Hošáka,
tiskového mluvčího HZS Olomouckého kraje

Darujte sobě i svým blízkým 
ZDRAVÍ. Pod stromečkem vy-
niknou luxusní vánoční balení 
nejlepších produktů od GS nebo 
Cemio. Společnost Green-Swan 
Pharmaceuticals se zabývá vý-
robou a distribucí léků, zdra-
votnických prostředků a účin-
ných doplňků stravy. Inspirujeme 
se nejnovějšími trendy a pro-
věřenými znalostmi z oblasti 
farmacie a medicíny. Využívá-
me přírodní, prověřené suroviny 
a špičkové technologie. Díky 
tomu vytváříme lepší přípravky, 
které Vám pomáhají žít zdravější 
a lepší život. Využijte slevu 15% 
a dopravu ZDARMA při nákupu 

Desítka hasičů - současných 
leteckých záchranářů a tři další 
noví uchazeči o tuto kvalifikaci, 
všichni z centrální stanice Hradec 
Králové, trénovali koncem listopa-
du na rozhledně v Libníkovicích 
na Královéhradecku. Součinnost-
ní výcvik zaměřený na kooperaci 
pilota vrtulníku, palubního techni-
ka-vysazovače a leteckého záchra-
náře se uskutečnil ve spolupráci 
se zdravotnickou záchrannou služ-
bou a společností DSA a.s. Před-
mětem společného výcviku bylo 
vyzkoušet si hned několik činnos-
tí, které se při provádění záchrany 
osob z výšky a nad volnou hloub-
kou pomocí speciálních leteckých 
činností za pomoci vrtulníku při 
reálných situacích a mimořádných 

nad 799 Kč na celé portfolio do-
plňků stravy a měřící techniky na: 
www.gsklub.cz

Způsob uplatnění: 

1. Slevu 15% lze uplatnit na celé 
portfolio doplňků stravy a měřicí 
techniky na www.gsklub.cz.

2. Slevu uplatníte zadáním kódu 
do pole „Chci použít slevový kód“ 
v nákupním košíku. 

3. Doprava ZDARMA při náku-
pu nad 799 Kč.  

4. Slevu lze uplatnit do 31.12.2021

5. Slevy se nesčítají s dalšími ak-
cemi Kód nabídky: DH11

Letos už podruhé připutoval 
jako dar z Oseku nad Bečvou vá-
noční strom na hasičskou stanici 
Přerov.  Pak si jej vzali do parády 
přerovští hasiči a pod oborným 
dohledem kolegyň z něj učinili 
adventní ozdobu moderní stanice.

HZS Olomouckého kraje 

událostech vy-
užívají. Všichni 
účastníci výcvi-
ku si tak vyzkou-
šeli vysazení le-
teckého záchra-
náře s lékařem 
v nepřístupném 
terénu a násled-
ný odnos paci-
enta v záchranné 
smyčce. Jedním 
ze scénářů byla pak simulace od-
řezu nemohoucího výškového 
pracovníka, nebo horolezce a jeho 
následný odnos. Další disciplínou 
bylo zajištění nemohoucí osoby 
hrozící pádem a následné vypuš-
tění do podvěsu, což by mohlo 
být v praxi využito například při 

povodních. Za povolení k vyu-
žití pozemků hasiči děkují obci 
Libníkovice a firmě HNG s.r.o. 

dle zprávy 
Martiny Götzové, tiskové mluvčí 

HZS Královéhradeckého kraje
foto: HZS KHK/Michal Fanta
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Vánoční symbolikou ohně je Betlém-
ské světlo. Váže se k němu legenda... 
Italský rytíř  se zapřísahal, že pokud se 
vrátí  zdráv z křížové výpravy, přiveze 
i plamen ohně z Betléma, místa narození 
Ježíše Krista. Před Vánocemi 1099 stál 
před branami Florencie se zapálenou 
svící. Betlém leží západně od jedné vel-
ké blízkovýchodní řeky. Které? Zkuste 
tajenku křížovky. 

zdroj foto: Oliver Hallmann from 
Germany, CC BY 2.0 <https://creative-

commons.org/licenses/by/2.0>,
via Wikimedia Commons

ZAUJALO NÁS...

1. Úkolem jistící skupiny je:
a)  zajistit hranici nebezpečné 

zóny
b)  poskytnout pomoc hasičům v 

nebezpečné zóně
c)  jistit hasiče ve vnější zóně

2. Stanoviště jistící skupiny je:
a)  na hranici nebezpečné zóny
b)  v nebezpečné zóně
c)  ve vnější zóně

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

3. Ochrana jistící skupiny:
a)  může být vyšší, než u hasičů v 

nebezpečné zóně
b)  musí být stejná, jako u hasičů v 

nebezpečné zóně
c)  může být o stupeň nižší, než u 

hasičů v nebezpečné zóně

4. Trojnásobná požární ochrana 
představuje:

a)  zásahový oděv, přilba, zásaho-
vá obuv

b)  hasiva - voda, pěna, prášek
c)  hasiva - voda, těžká pěna, 

střední pěna

5. Jistící skupina zasahuje:
a)  na pokyn velitele zásahu
b)  na pokyn náčelníka štábu
c)  na pokyn člena štábu pro na-

sazení

správné odpovědi: 1b, 2a, 3b, 4b, 5a

Jištění hasičů při činnosti v nebezpečné zóně

Betlémské světlo

HASIČSKÉ NOVINY 24/2021 l www.hasicskenoviny.cz

Tématem konference IZS byl Covid-19 
Pro letošní 7. ročník konference IZS v Karlových Varech zvolili or-
ganizátoři téma Covid-19. V průběhu konference řečníci zhodnotili 
dosavadní průběh této nové situace pro záchranné složky. Všichni 
věřili, že se bude jednat o předání poznatků již uzavřené kapitoly. To 
se nestalo a konference se uskutečnila v době, kdy se epidemiologická 
situace v České republice opět velmi hlasitě hlásí o slovo a denní záchyt 
pozitivních osob na toto onemocnění je stále vyšší a vyšší. I z tohoto 
důvodu byly všechny příspěvky pro účastníky konference maximálně 
podnětné. V průběhu konference bylo možné slyšet zhodnocení činností, 
potřeby improvizace a flexibility, ale i podněty pro zlepšení či změnu 
nastavení podmínek pro fungování jednotlivých složek IZS. Významný 
prostor byl věnovaný i psychosociální pomoci v průběhu uplynulého 
období v souvislosti s onemocněním Covid-19, kdy tuto pomoc bylo 
nutné realizovat nejen pro obyvatele zasažené touto nemocí, ale rovněž 
i členům a příslušníkům všech záchranných složek. Právě ti byli v kon-
taktu se všemi formami potřebné pomoci nemocným, a tyto dosud nové 
a neznámé úkoly znamenaly velkou psychickou zátěž. 

(ze zdroje HZS ČR) 

Otestujte si své hasičské znalosti

VE ZKRATCE PRO CHVÍLE ODDECHU

Seminář  
pro odbornou 

veřejnost

n a  m o n i t o r u  v a š e h o  p o č í t a č e  i  d i s p l e j i  t e l e f o n u

   www.facebook.com/hasicskenov inywww.facebook.com/hasicskenov iny

   www.hasicskenov iny.czwww.hasicskenov iny.cz

PAVLIŠ AHARTMANN - výrobaaprodejpožárnítechniky

Sídlofirmy:
Pavliš aHartmann,spol.sr.o
VTelčicích249
53312Chvaletice

tel.:+420466985890-2
fax.:+420466985367
mob.:+420602661103
office phhp.cz
www.phhp.cz

@

Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

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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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.                                              

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)

Sbírka na pomoc hasičům 
z obce postižené tornádem 

Bezprostředně po ničivém tor-
nádu, které se večer 21. června 
letošního roku přehnalo nad něko-
lika obcemi jižní Moravy, se dob-
rovolní hasiči z českobudějovic-
kého okresu rozhodli uspořádat 
mezi sebou sbírku na pomoc svým 
kolegům. Jako příjemce finanč-
ního daru byl vybrán Sbor dobro-
volných hasičů v Moravské Nové 
Vsi, kde tornádo jejich mladým 
hasičům totálně poničilo klubov-
nu. Během prázdninových měsíců 
se mezi „dobráky“ v našem okrese 
vybralo 182 000 Kč. Finanční dar 
předali zástupci sborů přímo svým 
kolegům při listopadovém setkání 
v Moravské Nové Vsi. Doufáme, 
že tento dar pomůže urychlit ná-
vrat mladých hasičů do jejich klu-
bovny, aby měli opět kde se schá-
zet a připravovat se nejen na příští 

soutěžní sezonu. Oni i jejich ve-
doucí si to opravdu zaslouží, jak 
jsme se všichni osobně přesvěd-

čili. Vedení okresního sdružení 
hasičů České Budějovice děkuje 
za příspěvky hasičům z Dolního 
Bukovska, Dobřejovic, Rankova, 
Starých Hodějovic, Nových Hra-
dů, Údolí, Českých Budějovic, 
Mydlovar, Olešníka, Sobětic, Ne-
plachova, Drahotěšic, Hartmanic, 
Ohrazeníčka, Radonic, Úsilného, 
Zlivi a Borovan. A nás jihočeské 
hasiče těší, že jsme opět dokázali, 
že stále naplňujeme motto „Sobě 
ku cti, obci ku prospěchu, bližnímu 
ku pomoci.“

Ilona Hrubešová

V nedávné době se v prostorách 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlí-
ně uskutečnil odborný seminář 
na téma Ochrana domácností před 
požáry a nebezpečnými plyny, ur-
čený pro zástupce obcí, veřejnou 
správu, techniky plynových zaří-
zení, zástupce vlastníků bytových 
domů, správce bytových družstev, 
provozovatele sociálních zařízení, 
domovů pro seniory, domovů s pe-
čovatelskou službou, ubytovacích 
zařízení apod. Záštitu nad semi-
nářem převzal hejtman Zlínského 
kraje Ing. Radim Holiš. V prvním 
bloku se účastníci dozvěděli sta-
tistické údaje o požárech, únicích 
plynů a vybraných nebezpečných 
látkách. Velkou odezvu měla před-
náška zaměřená na detailní půso-
bení těchto nebezpečných látek 
na lidský organismus. Druhý blok 
byl zaměřen na řešení těchto udá-
lostí, respektive jak může veřej-
nost těmto událostem předcházet, 
potažmo nebezpečné plyny dete-
kovat. Následovaly příklady dobré 
praxe z vybraných měst v ČR, kde 
již obdobná kampaň pro veřejnost 
běžela. Zlínský kraj se tak připo-
jil k sousedním krajům, konkrétně 
k Moravskoslezskému a Olomouc-
kému, kde se podobné semináře 
v minulosti uskutečnily. Seminář 
pořádal Hasičský záchranný sbor 
Zlínského kraje ve spolupráci 
s Českou asociací hasičských dů-
stojníků a dalšími subjekty.

dle zprávy 
por. Mgr. Lucie Javoříkové, 

HZS Zlínského kraje 



Pozvánka do Muzea 
nákladních automobilů Tatra

Hasičský Mikuláš s čerty a andělem
naděloval dětem

V nemocnicích a sociálních službách pomůžou dobrovolní hasiči

Prověřovací cvičení Kříže bezpečnosti státu 

V dnešním dílu naší pravidelné 
rubriky věnované muzejním ex-
pozicím, ve kterých můžete ob-
divovat i hasičskou techniku, vás 
zavedeme do Kopřivnice. Právě 
zde bylo v nedávné době otevřeno    
unikátní Muzeum nákladních au-
tomobilů Tatra. V rekonstruované 
budově bývalé slévárny je na ploše 
5 000 metrů čtverečních vystave-
na jedinečná sbírka 80 nákladních 
vozů i podvozků značky Tatra. 

Opatření v souvislosti s koro-
navirem stále trvají, přesto se ha-
sičský Mikuláš s čertem i andělem 
rozhodli, že přijít musí! Profesio-
nální hasiči z pardubické stanice 
nezapomínají každý rok na tuto 
oslavu, která je věnovaná svatému 
Mikuláši. Hasiči začínají s oblé-
káním kostýmů a malováním již 
odpoledne. Pak se čertíci, s andě-
lem a moudrým Mikulášem vydají 
nadělit neposlušným dětem uhlí 
a brambory a těm hodným nějaké 
laskominy.  

ze zdroje
HZS Pardubického kraje

V nemocnicích a zařízeních 
sociálních služeb je v boji s pan-
demií covidu-19 připraveno po-
moci 653 dobrovolných hasičů, 
kteří doplní kapacity Armády ČR 
a Hasičského záchranného sboru 
ČR (HZS). Vyplývá to z jednání 
Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) 
dne 6. prosince. Ten projednal i po-
vinné očkování vybraných skupin 
nebo opatření proti variantě viru 
omikron. Až 653 dobrovolných 
hasičů v rámci jednotlivých krajů 

nabízí svou pomoc v přetížených 
nemocnicích a zařízeních sociál-
ních služeb. Pomáhat budou moci 
maximálně jeden týden, svou pří-
tomností doplní omezené kapaci-
ty Armády ČR a HZS ČR. „Opět 
se ukazuje, jak jsou dobrovolní 
hasiči nepostradatelní, a já jim 
za to moc děkuji. Všichni, kdo se 
zapojí, jsou plně očkovaní, placeni 
budou podobně jako v případě vý-

jezdu na zásah,“ uvedl ministr vni-
tra a předseda ÚKŠ Jan Hamáček 

s tím, že výpomoc bude omezena 
pouze na práce, které nevyžadují 
specializované zdravotnické vzdě-
lání. Požadavek na nasazení dobro-
volných hasičů vznese krizový štáb 
kraje, který se obrátí na krajské ře-
ditelství HZS. Pokud by požadavky 
krajské kapacity přesáhly, je připra-
veno výpomoc centrálně koordino-
vat Generální ředitelství HZS.

Klára Dlubalová pověřená 
řízením odboru tisku 

a public relations MV ČR

Jednotka ze stanice Duchcov 
a dobrovolná jednotka z Jeníko-
va-Oldřichova absolvovaly v pro-
sinci prověřovací cvičení na téma: 
Dopravní nehoda dvou osobních 
aut se zraněním osob. Cílem cvi-
čení bylo procvičit akceschopnost 
a odborné znalosti při tomto druhu 
zásahu. HZS Ústeckého kraje 

Ministr vnitra Jan Hamáček 
udělil vyznamenání svého re-
sortu Kříž bezpečnosti státu. Šlo 
o druhý ročník předávání těchto 
vyznamenání. Mezi oceněnými 
byl  Ing. Karel Richter, který zís-
kal vyznamenání in memoriam. 
V roce 2000 byl poprvé zvolen 

starostou Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska a tuto funkci 
vykonával až do konce života. 
Ocenění získal i Jan Slámečka, 
bývalý starosta SH ČMS, který 
působí i ve Správní radě Nadace 
na podporu hasičského hnutí ČR.

Nechybí samozřejmě ani hasičské 
automobily.  Nové muzeum ale 
nenabízí jen edukaci, ale i zábavu, 
velký úspěch bude určitě mít říze-
ní modelů aut v rozšířené virtuální 
realitě. Doplňme, že výstavba 
muzea stála přes 170 milionů 
korun, částkou 100 milionů korun 
se na nákladech podílely zdroje 
Evropské unie.

ilustrační foto: zdroj youtube
Příjemné prožití vánočních svátků.

V novém roce mnoho radosti, zdraví a úspěchů
přeje

PAVLIŠ
HARTMANN
spol. s r. o.

PF 2022

Šťastnou plavbu novým rokem!PF
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Již 30 let pomáháme zachraňovat

V roce 1991 byla firma MARINE s.r.o. oficiálně zapsána do obchodního 
rejstříku v Hradci Králové a letos v prosinci slaví 30. výročí působení 
na trhu.

Od založení jsou cíle a směřování firmy MARINE s.r.o. stále  
stejné. Chceme poskytovat vám, našim zákazníkům a obchodním  
partnerům ty nejlepší podmínky a produkty pro vaši náročnou práci. 

Firma se za ta léta významně rozrostla a ke konci letošního roku  
vyrábí přes 1 000 hliníkových člunů MARINE ročně, má zastoupení 
pro ČR na lodní motory Tohatsu, Volvo Penta, na skútry Sea-Doo,  
nafukovací čluny Zodiac a další značky lodí. 

Kromě prodeje zajišťujeme autorizovaný servis lodních motorů i lodí, 
a také jsme pro vás nedávno otevřeli novou prodejnu  
MARINE CENTRUM v Praze 12 - Modřanech.

Mnozí z vás s námi dlouhodobě spolupracují, a tak bychom vám  
tímto chtěli nejen poděkovat, ale také popřát pevné zdraví,  
klidné prožití vánočních svátků a doufáme, že se s vámi 
v novém roce opět osobně potkáme.

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 

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.


