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Záhada požáru v tunelu Salang

Z dálky možná barvami hýřící poetika zimní noci, z blízka náročný zásah hasičů. foto mf 
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Hasičský 
dům v Telči

Jak vznikají hasičské 
prapory?

Pozvánka do Národního 
technického muzea v Praze

Denně vyrobí kyslík, který by 
vystačil pro všechny obyvatele 
Šumperska, Jesenicka a Přerovska, 
zachytí tisíce tun prachu, navíc 
zdarma stíní a zkrášlují své okolí. 
Řeč je o více než 100 000 stromů, 
které lidé za posledních devět let 
vysadili díky grantovému programu 
Stromy Nadace ČEZ. Ta jen vloni 
podpořila 95 projektů výsadby po 
celé republice za 8 mil. korun, 
v Olomouckém kraji rozdělila přes 
650 tisíc korun. Pomáhá do české 
krajiny vracet původní odrůdy 
prostřednictvím alejí, stromořadí, 
obecních sadů a veřejných zahrad. 

Jarní kolo grantu Stromy 2021 
probíhá od 1. do 26. února a mohou 
se přihlásit nejen města a obce, ale 
i školy, SDH, skauti, zahrádkáři 
a další neziskové společenské or-
ganizace. Sázení probíhá většinou 
formou komunitní akce  kde se 
potkávají celé rodiny a zástupci více 
generací. Loni situaci zkompliko-
vala vládní proticovidová opatření. 
Přesto se podařilo vysadit přes 
8 200 kusů nových dřevin. Lidé pro 
nás stromy sázeli, sázejme my též, 
říká jeden moudrý citát. Ať už jsou 
to tradiční aleje, větrolamy, stromy 
v parcích či veřejných zahradách.  

V Hasičských novinách č. 1/2021 
jsme vás informovali o letošním 
ročníku veletrhu PYROS – spe-
cializovaného veletrhu určeného 
především odborníkům z oblasti 
požární ochrany, činností integrova-
ného záchranného systému, ochrany 
zdraví, života a majetku. Veletrh je 
oborovou jedničkou v ČR s dlou-
holetou tradicí – první ročník se 
konal již v roce 1972. Je jedinečnou 
příležitostí získat přehled o fungo-
vání integrovaného záchranného 
systému a jeho jednotlivých slož-
kách. Jak jsme psali, souběžně se 
na brněnském výstavišti konají 
Mezinárodní veletrh obranné a bez-
pečnostní techniky IDET a Meziná-
rodní veletrh bezpečnostní techniky 
a služeb ISET. Z důvodu aktuální 
situace s epidemií koronaviru se 
však termín veletrhu posunuje až na 
říjen. Opravte si ve vašich diářích: 
veletrh Pyros, výstaviště Brno. Ter-
mín konání 20.–22. 10. 2021.     

To, že kvalita ho-
telových zařízení je 
hodnocena podle 
tzv. hvězdiček, je  
věc všeobecně zná-
má. Málo se však ví o snaze udělovat 
speciální „hvězdičky“ hotelům i po-
dle toho, jak je v nich řešena požární 
ochrana. Na požární „hvězdičky“ 
cílí evropský projekt Safehotel 
(bezpečný hotel). V rámci tohoto 
projektu je udělována i pečeť kvality 
jako potvrzení nezávislé a transpa-
rentní certifikace. Cílem je zvýšit 
bezpečnost hostů a zaměstnanců 
v hotelech tím, že se co nejvíce pře-
dejde vzniku požárů a zajistí se, aby 
technologie a zaměstnanci v případě 
požáru reagovali optimálně. Pečeť 
kvality uděluje Safehotel Star Office 
z iniciativy Federace hasičských 
svazů Evropské unie.

Zlínský kraj poskytne 
dotaci dobrovolným 

hasičům 
Zastupitelstvo Zlínského kraje 

bude 15. února 2021 projednávat, 
mimo jiné, i přidělení dotace dobro-
volným hasičům. Krajští radní totiž 
doporučili krajským zastupitelům 
schválit poskytnutí dotací Okres-
ním sdružením hasičů Kroměříž, 
Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. 
Konkrétně se jedná o dotace ve 
výši 586 tisíc pro Okresní sdružení 
hasičů Kroměříž, 478 tisíc korun 
pro Okresní sdružení hasičů Uher-
ské Hradiště, 593 tisíc korun pro 
Okresní sdružení hasičů Vsetín, 
643 tisíc korun pro Okresní sdru-
žení hasičů Zlín.

Rok 2020, kdy se většině lidem 
v naší zemi změnil život, byl také 
rokem změn struktury výjezdové 
činnosti hasičů. Pokud se podíváme 
do předběžné statistiky za rok 2020, 
zjistíme, že striktní opatření snížila 
nejen komfort našich občanů, ale 
pravděpodobně měla také vliv na 
počet požárů nebo dopravních 
nehod, ke kterým hasiči vyjížděli. 
O co méně práce měli hasiči na 
jedné straně, o to víc činností jim 
přibylo na straně druhé – „covido-
vé“. Za rok 2020 nám meziročně 

Nadace ČEZ 
cílí i na „dobráky“

Veletrh Pyros 
v říjnovém termínu

Certifikace požární 
ochrany v hotelech

Hasiči nejen s proudnicí, ale i s teploměrem v ruce…
aneb bilance HZS ČR za minulý rok

přibylo více než 13 000 událostí, 
u kterých jsme zasahovali, což je 
meziroční nárůst přibližně o 10 %. 
Činnosti v souvislosti s bojem proti 
COVID-19 spadají u HZS ČR do 
tzv. „ostatních událostí“, tedy udá-
lostí, které nelze zařadit do žádné 
jiné kategorie naší činnosti. Zatímco 
v roce 2019 bylo takových „ostat-
ních událostí“ pouze 40, rok 2020 
si připsal rekordní číslo 5 192, což 
vyjádřeno v procentech, znamená 
neuvěřitelný nárůst o 11 700 %. 
Je pravdou, že ještě před rokem 

by si ani sami hasiči nemysleli, 
že jejich obraz v očích veřejnosti 
už nebude s proudnicí v ruce, ale 
s teploměrem, štětičkou testovací 
sady, rouškou, dezinfekcí nebo 
obřím balíkem humanitární pomoci 
„z“ i „do“ zahraničí. Zatímco Češi 
toho v minulém roce příliš nena-
cestovali, hasiči v rámci vysílání 
humanitárních pomocí, při svozu 
našich občanů, kteří uvízli v zahra-
ničí nebo při záchranných pracích, 
byli například v Řecku, Chorvat-
sku, Německu, Polsku, Rakousku, 
Bosně a Hercegovině, Arménii, San 
Marinu nebo v Libanonu.  Všechny 
tyto cesty byly o to náročnější, že je 
hasiči museli absolvovat s dodrže-
ním všech přísných hygienických 
pravidel, v respirátorech a někdy 
i v ochranných oblecích. V loňském 
roce vyjížděli hasiči k mimořád-
né události každé 2 minuty a 33 
sekund, a každých 8 minut a 34 
sekund jsme někoho zachránili nebo 
evakuovali. Počet volání na tísňovou 
linku byl 2,3 milionů, což znamená, 
že každých zhruba 14 sekund byl 
odbaven hovor. Celkově vyjeli hasi-
či k 143 490 událostem. To je o 10 % 
víc, než tomu bylo v roce 2019, 
kdy jsme vyjeli zhruba k 130 000. 

Přestože došlo k poklesu počtu 
požárů, konkrétně o 7,6 %, oproti 
roku 2019, narostl počet úmrtí při 
požárech, a to celkem o 8 lidských 
životů. Naopak o 414 osob se nížil 
počet zraněných. Hasiči v roce 2020 
vyjeli celkem k 17 354 požárům, při 
kterých uchránili hodnoty za 14,714 
miliard a zachránili 1 247 osob. 
Největšími požáry loňského roku 
byl požár skladovací haly v Polici 
nad Metují dne 5. května 2020, kde 
se škoda vyšplhala na 155 milionů, 
jeho likvidace trvala dva dny a zra-

nili se při něm dva hasiči. Druhým 
velkým požárem byl požár výrobní 
a skladovací haly v Kralupech nad 
Vltavou dne 19. listopadu 2020. Zde 
se škoda vyšplhala na 150 milionů. 
Dále hasiči vyjížděli ke 20 161 do-
pravním nehodám, 84 041 technic-
kým zásahům nebo 7 618 únikům 
nebezpečných chemických látek.

dle zprávy 
pplk. Mgr. Nicole Studené,  

tiskové mluvčí 
MV-generální ředitelství 

HZS ČR (zdroj foto: HZS KHK) 
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Stejně důležité jako optimální 
hasičské vybavení je i správné 
právní vymezení zásahů hasičů 
– jejich práv apod. V tomto směru 
je jistě důležitá novela zákona 
č. 320/2015 Sb. O hasičském zá-
chranném sboru, kterou v závěru 
ledna schválil Senát PČR. Obsa-
hem novely je především úprava 
náhrad nákladů při výjezdu k „do-
pravním nehodám“. Paragraf 44 
zmíněné novely například říká: 
Náklady podle odstavce 1 písm. 
a) vybírá hasičský záchranný 

sbor kraje nebo záchranný útvar. 
Uhrazené náklady slouží k zajištění 
činnosti hasičského záchranného 
sboru kraje, záchranného útvaru 
nebo zřizovatele jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce. Dále se 
novela věnuje zpřesnění možnosti 
uveřejnění pořízeného záznamu ze 
zásahu nebo také zlepšení informo-
vanosti zasahujících jednotek HZS 
jejich propojením s jinými infor-
mačními systémy. Poslední instancí 
pro uvedení novely v platnost je 
podpis prezidenta republiky.

Noční požár v bytě ve třetím 
patře čtyřpodlažního domu vydě-
sil obyvatele ulice Švabinského 
v Krásně nad Bečvou na Vsetínsku. 
Požár kuchyně přijalo operační 
středisko hasičů v sobotu 30. ledna 
o půl jedné v noci a postupně vyslalo 
k likvidaci požáru pět jednotek, a to 
ze stanic Valašské Meziříčí a Zlín 
a dobrovolné jednotky z Jablůnky, 
Poličné a Zašové. Po příjezdu na 
místo hasiči průzkumem zjistili, že 
došlo k rozsáhlému požáru kuchy-
ně, který se nerozšířil do dalších 
prostor. K likvidaci požáru hasiči 
použili jeden proud vody. V zasa-
ženém bytě však došlo k prohoření 
stupaček a poškození plastového 
vodovodního potrubí. Užitková 
voda z poškozeného potrubí sice 
téměř uhasila požár v bytě, ale 
vyplavila i další dva spodní byty 
i společné sklepní prostory. Dvěma 
mužům, kteří se nacházeli v požá-
rem zasaženém bytě hasiči poskytli 
předlékařskou první pomoc v po-
době poskytnutí kyslíkové masky, 
neboť se nadýchali kouře. Velitel 
zásahu si vyžádal zdravotnickou 
záchrannou službu, která oba muže 
ošetřila a převezla do nemocnice. 
Hasiči taktéž evakuovali všechny 
obyvatele domu. Jednalo se celkem 
o 13 osob a jednoho psa. Velící 
důstojník směny, který se dostavil 
na místo požáru, povolal pro tyto 

Osm profesionálních a dob-
rovolných jednotek ve II. st. PP 
zasahovalo ve čtvrtek 28. 1. 2021 
v Moravském Berouně u rozsáhlé-
ho požáru bytového domu. Budova 
má po požáru zcela poškozenou 
střechu a došlo ve většině plochy 
ke zřícení, propadu stropů v by-
tech pod střechou. Před příjezdem 
prvních jednotek se obyvatelé sa-
mostatně, dobrovolně evakuovali, 
hasiči poté provedli celkový prů-
zkum v bytech. Rozsah zahoření 
lze přiblížit na ploše 10 × 30 m. 
Pomocí několika hasebních proudů, 
uvnitř v dýchací technice hasiči 
pokračovali v postupném doha-
šování a rozebírání konstrukcí. 
K činnosti byla rovněž využita 
výšková technika. Ve spolupráci 

Pět jednotek hasičů zasahovalo 
v neděli odpoledne a podvečer 
31. 1. 2021 u požáru dílny v Rý-
mařově, místní části Ondřejov 
(okres Bruntál), za který mohla 
nedbalost majitele středního věku 
při dolévání benzínu do motocy-
klu Suzuki. Muž byl při výbuchu 
rozlitého benzínu nedaleko kamen 
a následném požáru popálen, 
skončil v nemocnici. Předběžná 
škoda byla odhadnuta na 400 tisíc 
korun.  Operační středisko hasičů 
bylo o požáru informováno v neděli 
čtvrt hodiny před 16. hodinou. Do 
Ondřejova vyjela jednotka HZS 
Moravskoslezského kraje ze stani-
ce Rýmařov, společně s ní čtyři jed-
notky dobrovolných hasičů – Rý-

Pět jednotek hasičů vyslalo 
v závěru ledna operační středisko 
k ohlášenému požáru mobilheimu 
s připojenou přístavbou v Dolním 
Lánově. Jednotky začaly objekt 
hned hasit, přesto jej požár prak-
ticky celý zničil. Vyšetřovatel 
podrobným ohledáním požářiš-
tě zjistil, že událost zapříčinilo 
nevhodné provedení kouřovodu 
kamen na pevná paliva. Škoda byla 
vyčíslena asi na 250 tisíc korun. 
Uchráněny byly hodnoty před-
stavující asi 100 tisíc korun, a to 
zejména další přístavby, materiál 

K hlášenému požáru střechy ro-
dinného domu v Jakubově u Vojko-
vic na Karlovarsku vyjížděli hasiči 
poslední lednový den po šesté hodi-
ně ráno. Požár zasáhl celou střechu 
a šířil se do obytných částí domu. 
Na místě zasahovalo pět jednotek 
hasičů. V domě byla v době požáru 
jedna osoba, která utrpěla popá-
leniny a také se nadýchala kouře. 
Přivolaný lékař záchranné služby 
rozhodl o leteckém transportu na 
popáleninovou kliniku v Praze, 
hasiči zajistili poblíž místa požáru 
prostor pro přistání vrtulníku. Po 
třech hodinách zásahu byl požár 
zlikvidovaný, bylo nutné rozebrat 

Informaci o plamenech šleha-
jících z komína rodinného domu 
v Poříčanech v okrese Kolín přijala 
tísňová linka středočeských hasičů 
v pátek 29. ledna minutu po osm-
nácté hodině. Operační důstojník 
k události vyslal profesionální hasi-
če ze stanic Český Brod a Nymburk 
a jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obcí Pečky a Poříčany, cel-
kem se třemi cisternami a jednou 
automobilovou plošinou. Hasiči po 
příjezdu na místo zjistili, že požár, 
který původně zasáhl komínové 
těleso, se rozšířil i do půdního pro-
storu a začíná nabírat na intenzitě. 
Velitel zásahu proto rozhodl o vy-
hlášení druhého stupně požárního 
poplachu. Do Poříčan tak kromě 
další cisterny HZS Nymburk vyjely 

Milionová škoda 
osoby evakuační autobus ze stanice 
Zlín. O půl druhé v noci byl požár 
v bytě zlikvidovaný. Hasiči provedli 
kontrolu termokamerou. Skrytá 
ohniska se již nikde nenacházela. 
Tím však zásah hasičů neskončil. 
Vzhledem k velkému množství 
vody, která vytekla ze stupaček 
a zatopila byty, si velitel zásahu na 
místo vyžádal vysavač na vodu, 
kterým hasiči další hodiny vodu 
vysávali. Postupně se pak jednotky 
začaly vracet na své základny. Na 
požářiště se dostavil vyšetřovatel 
hasičů. Šetřením zjistil, že k požáru 
došlo nedbalostním jednáním při 
vaření potravin, které se vznítily. 
Toto noční vaření tak uživatele bytu 
vyšlo velmi draho, neboť vzniklá 
škoda požárem a vyplavením dal-
ších bytů a prostor byla předběžně 
vyčíslena na 1 milion korun.

dle zprávy 
por. Mgr. Lucie Javoříkové, 

tiskové mluvčí
 HZS Zlínského kraje

se zástupci města jsme 17 osobám 
zajistili náhradní ubytování, zásah 
pokračoval až do brzkých ranních 
hodin! Škoda přesáhne 1 mil. 

ještě jednotky SDH obcí Bříství, 
Kounice, Lysá nad Labem, Sadská, 
Semice a profesionální hasiči ze 
stanice Poděbrady. Hasičům se 

Tragédie v Moravském Berouně 

Červený kohout korkrhal z komína

Kč, příčina v šetření. U události 
postupně zasahovaly jednotky ze 
dvou krajů (OLK, MSK). V průbě-
hu dohašovacích prací v troskách 

podařilo pomocí vysokotlaku a D 
proudů lokalizovat požár v 19:43 
hodin. Poté bylo nutné nejprve 
celý prostor půdy odvětrat a poté 

půdního prostoru nalezli hasiči 
ostatky lidského těla, s největší 
pravděpodobností se bude jednat 
o osobu, u které bylo podezření 
možné přítomnosti uvnitř budovy 
v částech po destrukci. Veškeré 
okolnosti jsou předmětem vyšetřo-
vání této tragédie pod kompetencí 
Policie ČR. U požáru zasahovaly 
jednotky HZS Olomouckého kraje 
ze stanice Šternberk a Olomouc 
a z HZS Moravskoslezského kraje 
ze stanice Bruntál. Spolupracovaly 
s jednotkami SDH též z obou krajů, 
a to z Moravského Berouna, Jívové, 
Domašova nad Bystřicí, Dvorců 
a z Budišova nad Budišovkou.

dle zprávy Zdeňka Hošáka, 
tiskového mluvčího 

HZS Olomouckého kraje 

pomocí termokamery dohledat 
skrytá ohniska a dohasit je. Zá-
věrečnou likvidaci ohlásil velitel 
zásahu v 20:23 hodin. Vyšetřovatel 
stanovil jako příčinu vzniku požáru 
vznícení sazí v komínovém tělese, 
ze kterého se pak plameny dostaly 
do půdního prostoru. Přímé škody 
byly vyčísleny na 150 tis. korun, 
včasným zásahem hasiči uchránili 
hodnoty za pět milionu korun. Po 
dobu zásahu profesionálních hasičů 
z Českého Brodu byla v pohotovos-
ti pro případ vzniku další mimo-
řádné události dobrovolná jednotka 
obce Kostelec nad Černými lesy. 

dle zprávy 
nprap. Petra Svobody, 

oddělení IZS 
HZS Středočeského kraje

Dopravní nehoda
V lednu nezvládl  řidič osobního 

automobilu Volkswagen Golf na 
Teplicku svůj vůz a narazil s ním 
do obrubníku na kraji silnice. U ne-
hody zasahovali hasiči ze stanice 
Teplice. Řidič a jeho spolujezdec 
utrpěli zranění a skončili v péči zá-
chranné služby. Hasiči zabezpečili 
místo nehody, provedli protipožární 
opatření na vozidle a asanovali vy-
teklé provozní kapaliny.

HZS Ústeckého kraje 

Nehoda na dálnici
V lednu vyslalo operační stře-

disko pražských hasičů jednotku 
z Chodova a Krče k dopravní neho-
dě osobního a nákladního automobi-
lu na dálnici D1 na 4,5. km ve směru 
z Prahy. Nehoda se stala na sjezdu 
k benzínové čerpací stanici. Jedna 
osoba z vozu vystoupila sama a dru-
hou museli hasiči z vozu vyprostit 
pomocí hydraulického zařízení. Po 
dobu zásahu byla osoba ve voze 
v péči lékaře a po vyproštění byly 
obě osoby předány do péče ZZS 
HMP.                     HZS hl. m. Prahy 

Vyprošťování muže 
pod tramvají

Dne 28. ledna 2021 zasahovali 
hasiči v Brně-Komíně u osoby 
zaklíněné pod tramvají. Na mís-
to vyjely před 21. hodinou dvě 
profesionální hasičské jednotky 
s pěti zásahovými vozy. Hasiči po 
příjezdu zajistili tramvaj do bezpeč-
ného stavu. Přizvednutím soupravy 
hydraulickým zvedákem zraněného 
muže během 11 minut vyprostili. 
Přes veškerou snahu zasahujících 
však zraněním na místě podlehl.  

Jaroslav Mikoška,  
tiskový mluvčí HZS JmK

mařov, Dolní Moravice, Břidličná 
a Horní Město. Po výbuchu zde 
hořela přízemní dílna o základně 
12 × 4 metry se sedlovou střechou, 
sloužící také jako garáž pro moto-
cykl. Majitel při neopatrném nalé-
vání benzínu do nádrže motocyklu 
hořlavou látku rozlil i kolem něj, ta 
se vznítila od kamen, vzdálených 
pouhý metr, které vyhřívaly dílnu. 
Muž byl po výbuchu popálen, ale 
byl při vědomí, hasiči jej odnesli 
k vrtulníku LZS Ostrava, který 
jej transportoval do nemocnice. 
Hasiči dostali oheň pod kontrolu 
za hodinu, další hodinu jim zabralo 
dohašování. Statika objektu zůstala 
neporušena. 

HZS Moravskoslezského kraje 

a zaparkovaný osobní automobil. 
Při události nebyl naštěstí nikdo 
zraněn, uvnitř požárem zasaženého 
objektu uhynuli pes a kočka, hasiči 
zachránili před úhynem alespoň 
králíky z vedlejší králíkárny. Na 
místě zasahovali profesionální 
hasiči z Vrchlabí a Trutnova a dále 
JSDH Hostinné, Lánov a Horní 
Lánov.

Martina Götzová, 
tisková mluvčí 

HZS Královéhradeckého kraje, 
foto HZS KHK

část krovů a vyklidit trosky zni-
čené ohněm. Při tomto vyklízení 
nalezli hasiči v prostoru požáru 
munici, na místo tak policie při-
volala pyrotechnika. Zásah byl 
ukončený v odpoledních hodinách. 
Výše škody způsobena požárem je 
předběžně odhadnuta na 500 tisíc 
korun, příčina je podle vyšetřovate-
le požárů stále v šetření. Zasahující 
jednotky: HZS Karlovy Vary (CAS 
20 Scania, AŽ 40 Iveco), JSDH 
Ostrov (CAS 20 Man, CAS 20 
MB), JSDH Hájek (CAS 30 T815-
7), JSDH Kyselka (CAS 20 Scania), 
JSDH Vojkovice (DA).

 HZS Karlovarského kraje 

Vážná dopravní nehoda se stala 
v sobotu 30. ledna na silnici II. 
třídy v Jindřichově Hradci, části 
obce Radouňka, kde havaroval 
osobní automobil.  Nehoda byla na 
tísňovou linku ohlášena v 16:27 ho-
din. Operační důstojníci na místo 
vyslali profesionální jednotku ze 
stanice Jindřichův Hradec. Po pří-
jezdu k nehodě a průzkumu podal 
velitel zprávu, že se jedná o nehodu 
osobního auta značky Peugeot, 
které vyjelo ze silnice a narazilo do 
stromu. V autě zůstal zaklínění jak 
řidič, tak jeho spolujezdec. Hasiči 
okamžitě začali s vyprošťováním. 
Přibližně po 15 minutách byly 
osoby vyproštěny a transportovány 
ke dvěma sanitkám. Hasiči zároveň 
provedli u Peugeotu protipožární 
opatření a kontrolu úniku provoz-
ních kapalin.

 HZS Jihočeského kraje

Požár dílny v Rýmařově Náraz auta 
do stromu

V akci byl i vrtulník

Oheň zničil mobilheim v Dolním Lánově
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„Kábulská zkratka“ 
Afghánistán je velmi hornatou 

zemí. Plné čtyři pětiny jeho povr-
chu tvoří vysoké hory. Však také 
nejvyšší horou této asijské země 
je téměř „osmitisícovka“ – Nošak 
s nadmořskou výškou 7 492 metrů. 
Taková členitost komplikuje do-
pravu v Afghánistánu již od časů, 
kdy tudy procházela obchodní 
trasa Hedvábné stezky. Řešením 
pro zrychlení a usnadnění dopra-
vy se v moderních časech staly 
tunely. V ohnisku naší pozornosti 
je tunel Salang, o jehož výstavbě 
se začalo jednat po roce 1954, 
kdy Afghánistán navštívil tehdejší 
sovětský vůdce Nikita Sergejevič 
Chruščov. V roce 1964 byl tunel 
– za zásadního přispění sovětské 
techniky a sovětských inžený-
rů – hotový. Viděno prizmatem 
XXI. století, nejednalo se o tunel 
s extrémní délkou: měřil necelé 
tři kilometry. Zkrátil však délku 
cesty ze severu Afghánistánu do 
hlavního města Kábulu z původ-

Záhada požáru v tunelu Salang Záhada požáru v tunelu Salang 
– Afghánistán 1982– Afghánistán 1982Cesta tunelem v sobě skrývá stále 

specifická rizika, i když se o nás sta-
rají kamery a bezpečnostní systémy. 
A co jízda silničním tunelem v nad-
mořské výšce 3400 metrů severně 
od afghánské metropole Kábulu? 
Odmítavě vrtíte hlavou, a to ještě 
netušíte, že vás chceme vrátit v čase 
do roku 1982. V době sovětské vo-
jenské invaze do Afghánistánu byl 
tunel Salang v pohoří Hindúkuše 
dějištěm nehody, která je stále obe-
střena tajemstvím.

ních třech dnů na pouhých deset 
hodin. Důležitost tunelu Salang pro 
spojení v Afghánistánu v severo-
-jižním směru trvá i nadále. Každý 
den jím projede přibližně 10 000 
automobilů. V době výstavby byl 
pro sovětsko-afghánské vztahy 
investicí strategického významu, 
neboť výrazně ulehčil kontakt 
Afghánistánu s okolními zeměmi: 
Tádžikistánem, Uzbekistánem 
a Turkmenistánem, které v té 
době byly sovětskými republikami 
v rámci Sovětského svazu. Tunel 
Salang tak přispěl i k rychlému pře-
sunu vojenských kolon při sovětské 
invazi v roce 1979. 

Oficiální verze
Píše se listopad roku 1982. Do 

tunelu Salang vjíždějí kolony 
sovětské armády. Podle ofici-
álních zpráv ze sovět-
ských (potažmo 
nyní r us-
kých) 

archivů, měly kolony čísla 2 211 
a 2 212. Uvnitř tunelu dojde ke 
srážce dvojice nákladních vozi-
del. V důsledku špatné ventilace 
a hromadění oxidu uhelnatého 
z výfukových plynů, zahyne 64 
mužů v uniformách sovětské ar-
mády a 112 afghánských civilistů. 
Tato informace však byla velmi 
rychle zpochybňována. Přispěl 
k tomu i fakt, že původní sovětská 
agenturní zpráva připustila doprav-
ní nehodu konvojů, striktně však 
odmítla oběti na životech. Zde se 
zrodila záhada nehody v tunelu 
Salang. Musíme si uvědomit, že 
Afghánistán byl v roce 1982 krajně 
„horkou“ půdou, kde se střetávaly 
zájmy tehdejších velmocí: Spo-
jených států a Sovětského svazu. 
Sovětský vojenský kontingent 
a centrální vláda v Kábulu válčily 
s mudžahedíny (muslimové bojující 
ve svaté válce – džihádu: pozn. 
red.) vyzbrojovanými Spojenými 
státy, značné území Afghánistánu  
ovládaly kmenové ozbrojené sku-
piny, země se propadla do chaosu  
a urputných bojů. Hledat zde ověře-
né a pravdivé informace bylo velmi 
složité. Relativní blízkost tunelu 
Salang od Kábulu však zapříčinila, 
že do hlavního města začala přichá-
zet znepokojivá svědectví očitých 
svědků, která na kousky cupovala 
oficiální sovětskou verzi. 

Tisíce obětí
Událost byla svědky popisována 

takto: V hloubi tunelu došlo ke 
srážce sovětské vojenské cisterny 
s palivem a nákladního automobilu. 
Sovětské velení nejprve nerea-
govalo, takže do tunelu vjížděla 
bez varování další a další vozidla. 
Nakonec převládl názor, že v tu-
nelu došlo k útoku mudžahedínů. 
Vjezdy do tunelu uzavřely 
v obou směrech so-
větské tanky. 
V  t é 

době se již měl proměnit tunel 
Salang v ohnivé peklo plné žáru 
a kouře, ve kterém našlo smrt 700 
sovětských vojáků a 2 000 Afghán-
ců. To byla verze s maximálním 
počtem obětí, která by posunula 
Salang na první příčky tragických 
dopravních nehod a nehod v tu-
nelech doprovázených požárem. 
Později se objevovaly verze, které 
počet obětí při nehodě snižovaly. 
Vždy však byly odhady vyšší, než 
oficiální sovětská verze. Připomí-
nán byl i podobný incident, kdy při 
nehodě v tunelu v únoru 1980 za-
hynulo (opět údajně) 16 sovětských 
vojáků. Je možné, že se pravdu 
o nehodě a požáru v tunelu Salang 
nikdy nedozvíme. Oblast tunelu 
byla pod přísnou kontrolou sovět-
ské armády. V době bojů s mudža-
hedíny neměli sovětští velitelé 
žádný důvod pátrat po pravdě, které 
by mohla stavět sovětskou armádu, 
jako nepravděpodobnějšího viníka 
nehody, do špatného světla.  Žádná 
zpráva, textem či obrazem, o detai-
lech nehody v tunelu neexistuje, 
k dispozici nejsou protokoly s vý-
pověďmi svědků či jiné atributy, 
které by doprovázely vyšetřování 
podobné nehody v současnosti, 
nota bene, pokud by se odehrála 
například na evropském území. 
I šokující výpovědi očitých svědků 
událostí v Salangu pak spolehlivě 
a rychle překryla krvavá dějství po-
kračující občanské války v Afghá-
nistánu, kterou zaplatilo životem 
15 000 sovětských vojáků a více 
než milion Afghánců. V roce 1989 
se sovětská armáda z Afghánistánu 
stahuje. Válka se však země v ná-
ručí Hindúkuše drží jako klíště dál 
– další občanská válka, éra vlády 
hnutí Talibán, americká vojenská 
invaze jako odveta za události 

11. září 2001. I současnost je 
v Afghánistánu složitá. 

V takové zemi 
se může 

zdát i malicherné, hledat pravdu 
o události, která se stala už před 
třiceti devíti lety.

Česká stopa
Při pátrání po událostech v tu-

nelu Salang našly Hasičské noviny 
i českou stopu. Nejedná se však 
o českou konspirační participaci na 
událostech roku 1982. Česká stopa 
pochází z roku 2014, kdy se česká 
projektová společnost IKP Con-
sulting Engineers chtěla podílet na 
rekonstrukci tzv. Salang Highway, 
dálkové komunikace, která pro-
chází i tunelem Salang. Jednalo 
se o tendr na opravu 90 kilometrů 
silničního tělesa. Rekonstrukce se 
měla týkat i samotného tunelu Sa-
lang. Zda nakonec čeští projektanti 
na tunelu Salang pracovali, to už 
se nám dohledat nepodařilo. Prav-
dou však je, že ještě na počátku 
loňského roku bylo možno ověřit, 
že společnost IKP 

Consulting Engineers je na území 
Afghánistánu stále registrována. 
Možná se tak opravdu české zku-
šenosti se stavbou a údržbou silnič-
ních tunelů uplatní i ve vzdáleném 
Afghánistánu.   

Epilog
V titulku v úvodu jsme vám 

slíbili záhadu… Záhada událostí 
v tunelu Salang stále trvá. Co se 
opravdu tehdy stalo v nadmořské 
výšce 3 400 metrů, kolik lidí zahy-
nulo v tunelu v délce 2,6 kilometrů, 
v časech občanské války v Afghá-
nistánu v listopadu roku 1982, 
nevíme. Občas se s touto záhadami 
opředenou událostí potkáte v tisku 
či dalších sdělovacích prostředcích 
včetně odborných pojednání – jako 
s výstražným mementem, z něhož 
se poučili stavitelé tunelů v dalších 
letech. Aby běžný vjezd do silnič-
ního tunelu nebyl tak nebezpečnou 
událostí, aby případná nehoda či 
požár v tunelu neměly v sobě onu 
nevyhnutelnou osudovou tragiku, 
jak se někdy může  zdát!      

připravil Mirek Brát
zdroje foto ku.wikipedia.org, 

defense.gov, mfa.gov.af, flickr, 
youtube, pinterest            

Tunel Salang je strategickým bodem při vstupu do kábulské oblasti. Afghánistán je velmi hornatou zemí. 

V blízkosti tunelu Salang není nouze o nebezpečné laviny či masivní spady sněhu. 

Vstup do silničního tunelu Salang. 

O nehodě v roce 1982 existuje zoufale málo písemných zpráv.   
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Okénko ke slovenským sousedům 
V dnešním nahlédnutí do okna k našim slovenským sousedům zůsta-

neme však symbolicky rozkročeni mezi Českou a Slovenskou republikou. 
Chceme totiž připomenout události zimy roku 2004, kdy ve slovenských 
Tatrách řádila ničivá vichřice. Průměrná rychlost větru tehdy dosahovala 
90 kilometrů v hodině. Na Lomnickém štítě však byla naměřena hodnota 
170 km/h, na Skalnatém plese rychlost 200 km/h, na jednom úseku horní 
hranice lesa vítr dosáhl rychlosti až 230 km/h. Vichřice způsobila velké 
škody v tatranských lesích: vyvrátila na ploše až 13 000 hektarů miliony 
kubických metrů dřevní hmoty. Událost vyvolala velkou solidaritu v Čes-
ké republice. Na pomoc slovenským kolegům se tehdy vydali například 
i dobrovolní hasiči  z  Ústí nad Orlicí. Celkem se tehdy v Tatrách (při 
práci na likvidaci polomů ve Starém Smokovci a jinde), v průběhu dvou 
týdnů, vystřídaly dvě skupiny ústeckoorlických hasičů. 

ilustrační foto: pixabay free licence

Čachrov 
Při cestách za historií sborů dobrovolných hasičů vás tentokráte 

zavedeme do městysu Čachrov v okrese Klatovy v Plzeňském kraji. Je 
únor a právě v tomto měsíci L. P. 1890 zakládají v Čachrově dobrovolný 
hasičský spolek (bylo to přesně 2. února 1890). V době založení měl 
spolek 26 členů. Ze zdrojů obecní pokladny byla pro hasiče brzy zakou-
pena i čtyřkolová stříkačka od firmy R. A. Smekal. Jsme zpátky v únoru, 
konkrétně v šestém dni tohoto měsíce roku 1898, kdy zápis zaznamenal, 
že: 6. února se konala malá slavnost sboru dobrovolných hasičů. Jménem 
župy klatovské starostou a velitelem sboru v Čachrově V. Malotínem za 
spoluúčasti čestné deputace převzal zlatý odznak čestného členství s hes-
lem „Jeden za všecky a všickni za jednoho“ dp. František Blahovec, farář 
v Čachrově, horlivý pracovník v oboru hasičství a zakladatel mnohých 
hasičských sborů v Pošumaví. Večer při zábavě dp. farář Blahovec byl 
předmětem hlučné přátelské občanské ovace. Velkou prověrkou čachrov-
ských hasičů byl například požár tamního pivovaru v zimě roku 1905. 
Dejme na závěr slovo dobovému, dramatickému popisu této události: Za 
větru a vánice, které nemají v Čachrově pamětníka, podařilo se hasič-
skému sboru čachrovskému a běšinskému, který rychle se dostavil, oheň 
omeziti jen s nadlidským namáháním. Jiskry a hustý dusivý kouř rozšířily 
se po celém městečku, kterému hrozilo úplné zničení. Oheň vznikl asi 
neopatrností. Oba pohořelí jsou pojištěni, jeden u banky „Slavie“ druhý 
u „Dunaje“. Purkmistrovský úřad a výbor has. sboru čachrovského 
vyslovuje nejvroucnější díky sl. sboru hasičskému v Běšinech, který byl 
velmi nápomocen obmeziti oheň a zachrániti celé městečko.

zdroj textu cachrov.cz, foto – křest hasičského automobilu 
v Čachrově v roce 2018, autor snímku ing. Milan Kozák (cachrov.
cz), poznámka redakce: dobové zápisy jsou ponechány v tehdejší 
pravopisné normě, která od současné, může se jářku hodně lišiti

HASIČSKÁ HISTORIE

Vybíráme z plánu práce vedení SH ČMS, výkonného výboru SH 
ČMS a shromáždění starostů OSH do VI. sjezdu SH ČMS a celostátní 
akce SH ČMS na rok 2021. Plán práce je vzhledem k mimořádným opat-
řením a protiepidemickému systému PES ČR pracovním materiálem. 
Všechny termíny naplánovaných jednání a ostatních akcí se mohou 
aktuálně měnit dle stávající situace PES ČR. Termín: 9. březen 2021 
– Vedení SH ČMS – Praha. Program: 1) Zahájení, volba zapisovatele. 
2) kontrola zápisu z minulého jednání. 3) Řešení aktuálních záležitostí 
SH ČMS v období trvajících vládních opatření. 4) Příprava jednání 
VV SH ČMS a SS OSH, včetně přípravy jednání VI. sjezdu SH ČMS. 
5) Informace členů vedení. 6) Projednání návrhů na vyznamenání SH 
ČMS. 7) Různé. Na 16. dubna 2021 je naplánován Výkonný výbor SH 
ČMS – Přibyslav.                                                            (více na dh.cz)

 INFO Z ČINNOSTI KANCELÁŘE SH ČMS

Hasiči v SDH Záboří nad Labem 
v okrese Kutná Hora připravují  
dětem aktivity, které by jim mnozí 
mohli závidět. Nejsou určeny jen 
mladým hasičům, ale všem dětem 
v obci a okolí. Nejdominantnějším 
počinem, v loňské koronavirem 
poznamenané sezóně, je bezespo-
ru Putování s Virýskem v okolí 
Záboří nad Labem, které pro děti 
připravují vedoucí mladých hasičů. 
Virýsek je pohádkový, neviditelný 
a dobrotivý skřítek, který nachys-
tal pro děti tajemné a mnohdy 
i obtížné úkoly a v závěru trasy se 
jim odmění pokladem. „Trasa je 
dostupná nepřetržitě a může na ni 
vyrazit kdokoliv, tedy nejen hasi-
či. Celkem 102 výprav se vydalo 
na stezku již na jaře při prvních 
vládních omezeních. Na podzim 
si vedoucí přichystali Virýska 
Nebojsu. Odvážlivci mohou na 
dobrodružné a zábavné putování 
vyrazit kdykoliv po setmění, projít 
trasu, plnit úkoly a dopátrat se až 
k pokladu,“ připomněl Michal 
Kučera, vedoucí mladých hasičů. 
„Při řešení úkolů potrápí děcka 
svou hlavu a ze zkušenosti víme, 
že se zapojí i jejich rodiče. Trasa 
začíná u hasičské zbrojnice v Zá-
boří nad Labem, v jejímž okolí lze 
snadno nalézt průvodce k výpravě. 
S sebou stačí jen baterka, tužka 
a notná dávka odvahy na cca 3 km 
dlouhou výpravu,“ doplnil Michal 
Kučera, který se, spolu s dalšími 
vedoucími dětí, těší na vzkazy od 
návštěvníků, které mohou zanechat 
v truhle s pokladem. Zajímavé zá-
žitky i vědomosti získávají mladí 
hasiči i při pomoci Svazu ochránců 
přírody Vlašim. Třetím rokem totiž 
pomáhají se stavbou a následnou 
demontáží zábran pro obojživelní-
ky pod zámkem Kačina, díky nimž 
žabky nekončí pod koly vozidel.

Hasičský sport
Ačkoli rok 2020 byl omezen 

účastí na soutěžích z důvodu pan-
demie, podařilo se mladým hasi-
čům startovat např. na okrskové 

,,Pandemie covid-19 a s ní spoje-
ný nouzový stav výrazně ovlivnily 
naše životy. Činnost našeho spolku 
ve druhé polovině roku 2020 byla 
omezením zasažena. Přesto jsme 
se rozhodli neusnout na vavřínech, 
uspořádali pár tradičních akcí 
v netradičním podání a věnovali 
se požárnímu sportu,“ uvedl Jan 
Čáslava jednatel SDH Ratenice 
v okrese Kolín. „Jednou z tradič-
ních akcí v obci je červencová 
pouť. V minulých letech pořádali 
hasiči taneční zábavy. „Vzhledem 
k dané situaci jsme se po dlouhých 
úvahách rozhodli koncem května 
zrušit zamluvenou kapelu a tím  
celou pouťovou zábavu. Nahradili 
jsme ji odpoledním programem 
pro děti ve spolupráci s místním 
spolkem Kecki a večerním letním 
kinem,“ upřesnil Jan Čáslava. Také 
každoroční drakiáda proběhla tro-
chu jinak. Jak napovídá podtitulek 

Bilance roku 2020 
od hasičů ze Záboří nad Labem

Kde se světlo rozsvítí, tam nemůže nemoc „covidí“

soutěži Okrsku č. 1 Kačina v Že-
hušicích. Protože je v oddíle více 
jak 40 dětí, nechyběla přípravka, tři 
družstva mladších dětí, tým star-
ších či dorost. „V přípravce starto-
valo několik zcela nových mladých 
hasičů, starší žáci zvítězili ve své 
kategorii. Smíšený dorost běžel 
za muže a obhájil vízězství z roku 
2019, zábořští muži stanuli na dru-
hé pozici a také ženy ze Záboří se 
radovaly z vítězství a zisku putov-
ního poháru. Ve zkrácené sezoně 
stihli mladí hasiči jen několik málo 
soutěží, ale o to úspěšnější při nich 
byli, přestože akce velmi kvalitně 
obsadili početní a natěšení soupeři. 
V září děti zavítaly do Žlebů, kam 
dorazily také týmy z celého okre-
su Kutná Hora a dokonce okresu 
Kolín. Nejmladší závodníci ze 
Záboří si soutěž podmanili a jejich 
dva týmy obsadily 1. a 3. místo 
v devítičlenném soutěžním poli. 
Mladší děti braly stříbro a starší 
s velkým, téměř dvou vteřinovým 
náskokem, zvítězily. Ani dorost 
neodjel bez medaile a její hodnota 
byla stříbrná. O týden později 
proběhla obdobně obsazená soutěž 
v Močovicích s téměř dvěma sty 
mladých závodníků a přípravka 
byla vítězem své kategorie. Mladší 
děti, stejně jako dorost skončily 
druhé. Ženy v nových dresech 
startovaly na Zibohlavském sání, 
kde skončily na čtvrtém místě. 
Společně s družstvem mužů poté 
závodily v Sendražicích. Muži 
v požárním útoku překonali svůj 
dosavadní rekord na čas 20,91 s, 
což byl čtvrtý nejlepší čas celé 
soutěže se třinácti týmy. Na stejné 
pozici se umístily i ženy.

Výjezdová jednotka 
Výjezdová jednotka obce ka-

tegorie JPO V zasahovala v polo-
vině června 2020 po přívalových 
deštích. „Vyrazili jsme na pomoc 
občanům obce a odčerpávali jsme 
vodu ze zatopených sklepů, či na 
nových stavebních parcelách, kde 
vznikla velká laguna ohrožující no-

akce: Draci v karanténě aneb Za 
humny je drak, nesešli se při ní 
rodiče s dětmi hromadně na hřišti, 
ale každý mohl vypustit draka 
z pole, které má ke svému domovu 
nejblíže. „Na stromě se sice ani lís-
teček nepohnul a několik nadšenců 
vyslyšelo naši výzvu a 28. října 
se snažilo do oblak dostat svého 
draka.“ doplnil jednatel sboru. Do 
oblak vzlétl dokonce dron, aby 
dračí rej zaznamenal. Distanční 
lampionový průvod 2020 aneb 
Hoř světýlko, plápolej – tupou sílu 
udolej, tak zněl název další z oblí-
bených tradičních akcí. V pozvánce 
se uvádělo: vyrob lampion, svícen, 
pochodeň, až se setmí, umísti jej na 
plot svého domu a kochej se lampio-
novou ulicí při zhasnutých lampách. 
Řada obyvatel využila netradičně 
osvícené ulice k procházce. Motto 
akce znělo: „Kde se světlo rozsvítí, 
tam nemůže nemoc „covidí“. 

vostavby. Druhé zásahové vozidlo 
mezitím přejelo do obce Kobylnice, 
pro kterou naše jednotka zajištuje 
požární ochranu, k odčerpání 
vody, čímž jsme zamezili jejímu 
proniknutí do domů. Následně jsme 
techniku přesunuli do Habrkovic, 
kde stékající voda z polí zaplavila 
téměř celou horní část obce. Sta-
rosta obce zajistil pročištění koryta 
struhy a náš sbor odčerpával vodu 
do rybníka. Jsme rádi, že nám na 
pomoc dorazili hasiči z Rohozce, 
Nových Dvorů, Svatého Mikuláše 
a Žehušic a také HZS z Kutné Hory.
Osvědčila se nám nová soutěžní 
stříkačka, která, ač je primárně 
určena pouze k soutěžním účelům, 
dokázala bez úhony dlouhé hodiny 
nepřetržitě spolehlivě pracovat. 
V Habrkovicích jsme vodu od-
čerpávali do ranních hodin, byl to 
tedy nejdelší výjezd naší jednotky 
v novodobé historii,“ uvedl náměs-
tek starosty SDH Štěpán Brunclík. 
Dalším výjezdem byl požár lesa, 
kdy při likvidaci zasahovali také 
hasiči z HZS Kutná Hora, Čáslav, 
JPO II Nové Dvory. Les byl zřej-
mě úmyslně zapálen a po uhašení 

Požární sport
  Požárnímu sportu se hasiči 

z Ratenic věnují velice aktivně 
s družstvy žáků, dorostu a mužů. 
V roce 2019 se dokonce mladší žáci 
i starší žáci stali vítězi Podlipan-
ské ligy a jsou držiteli rekordů ve 
svých kategoriích. Muži skončili 
třetí. Letošní jarní část sezóny byla 
zcela zrušena, proto se při letním 
uvolnění opatření sportovci připra-
vovali na trénincích a doufali, že se 
alespoň ve druhé polovině roku po-
daří pár soutěží uspořádat. Prvním 
takovým závodem byl Memoriál 
Rudolfa Saláka v požárním útoku 
v Sendražicích. „Závody proběhly 
první srpnový den a byly urče-
ny pro týmy dospělých. Celkem 
spolu zápolilo 13 družstev mužů 
a 4 družstva žen. Se součtem časů 
z obou pokusů se nám podařilo 
zvítězit,“ sdělil Jan Čáslava.

střežili hasiči ze Záboří nad Labem 
požářiště. „Průběžně do večerních 
hodin za pomoci naplněné požární 
nádrže používané při požárním 
sportu, kbelíků a konví jsme doha-
šovali doutnající místa. Dohašení 
se zúčastnili – za našeho dohledu 
– také naši mladí hasiči se svým 
vedoucím, kteří se tak seznamují 
s dalšími praktickými dovednost-
mi,“ doplnil Štěpán Brunclík.

Optimismus  
a pevné nervy

Hasiči v Záboří nad Labem 
a zejména vedoucí mladých hasičů 
věří, že již brzy bude možno obno-
vit v plné míře činnost kolektivu 
a setkávat se tak s dětmi napřímo. 
„Všem přeji hodně zdraví a pev-
ných nervů a těším se na viděnou 
při schůzkách mladých hasičů, kam 
zvu i čtenáře tohoto článku. Více 
informací můžete o naší činnosti 
získat také na Facebooku SDH 
Záboří nad Labem,“ rozloučil se 
s námi Michal Kučera.

text Věra Nutilová
foto: archiv SDH Záboří n. L.

Výborná bilance
Poslední prázdninovou sobotu 

se hasiči Ratenic zúčastnili Zibo-
hlavského sání. Po dohodě s pořa-
dateli do mužské kategorie přihlá-
sili také dorost. Pro tuto kategorii 
totiž kvůli zrušenému ročníku 
ligy nejsou v okolí vypsány žádné 
soutěže. Družstvo mužů ukořistilo 
tentokráte 2. místo, dorost pak 
místo čtvrté. Muži z SDH Ratenice 
si nenechali ujít start ani na Poháru 
starostky OSH Kolín, kde už se 
jim tolik nedařilo, dostali se na 
šesté místo. V Kostelecko – kšel-
ských útocích postavili družstva 
mladších a starších žáků, smíšený 
dorost a muže. Závěrečná bilance 
byla více než výborná – muži ve 
své kategorii nenašli přemožitele 
a ukořistili první místo, dorostenci 
je následovali rovněž s prvenstvím. 
Všem vytřeli zrak mladší žáci, 
dosažený skvělý čas znamenal, že 
i oni si přivezou domů nejcennější 
kov. Kamarádi ze staršího družstva 
také dobře obstáli. Bylo to celkové 
páté místo. Jan Čáslava doplnil, že 
se již nyní všichni nesmírně těší 
na start 20. ročníku Podlipanské 
hasičské ligy v příštím roce.

„Sbor dobrovolných hasičů 
Ratenice oslaví v letošním roce 
135 let od svého založení a už 
nyní přemýšlíme, jaké překvapení 
připravit, aby oslavy dostaly ten 
správný lesk,“ sdělil na závěr jed-
natel sboru.

Věra Nutilová
foto archiv sboru



Hasiči na síti XXVII.

Za zdařilou webovou prezentací se vypravíme do východočeského 
Borohrádku. Počátky hasičského dobrovolnictví se zde datují od 17. čer-
vence roku 1880, kdy byl ustaven prozatímní výbor hasičského sboru.  
Borohrádští hasiči úspěšně přešli do 20. století a po smutných událostech 
první světové války začali rozvíjet svoji činnost již v rámci samostatného 
Československa. V roce 1927 si kupují první motorovou stříkačku od 
firmy Stratílek… Udělejme střih a pojďme do současnosti. „Hasičskou“ 
technikou je nyní i prostředí internetu, které umožňuje efektivní prezen-
taci informací. Ty, uložené na doméně www.hasici-borohradek.cz, jsou 
velmi zdařilé  v aspektech obsahu i grafiky. Nechybí dokonce  informace 
o datu,  hodině a minutě  poslední aktualizace, což je věc často nevída-
ná, za kterou by se nemusely stydět ani žádný vrcholný úřad či velká 
korporace. Prozkoumali jsme v Hasičských novinách celý web. Velmi se 
nám líbily odkazy: Papírové modely a Rekonstrukce Tatry 815 (včetně 
detailní tabulky odpracovaných brigádnických hodin členů JSDH). 
Čím hlouběji se noříte do webových  stránek hasičů z Borohrádku, tím 
více vás udivuje kvalita a bohatost obrazových a textových materiálů. 
Ani po ryze technické stránce web nestrádá: najdete zde samostatný 
vyhledávač, mapu stránek, RSS kanály či přímý „link“ na profil hasičů 
na síti Facebook. Lepší, než stokrát popisovat, je lepší se jednou na web 
hasičů z Borohrádku podívat. Doporučujeme!  

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 únoru roku 
2017? 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 měsíc roku 2021 jiný či podobný, než byl ten,  který se již po 
pás propadl do řeky času…

Přenesme se v čase do měsíce února roku 2017,  kdy Hasiči pomáhali 
s odstraňováním padajícího sněhu a ledu ze střech. Například jednotky 
hasičů Olomouckého kraje vyjíždějí k technickým zásahům spojených 
s odstraňováním sněhu a ledu v místech hrozících nebezpečím zranění. 
Upozorňují však, že platí povinnost majitelů objektů zabezpečit prostory 
tak, aby padající sníh například na chodníky nikoho nezranil. Profesio-
nální hasiči zasahovali například v jednom případě v Prostějově v ulici 
Knihařská, zde odstraňovali padající sníh na chodník z budovy veřejných 
toalet. V Olomouci na ulici Rooseveltova vypomohli s odstraněním 
padajícího sněhu z budovy mateřské školky, třetí zásah byl v Mohelnici. 

(z archivu: HZS OK) 

Úvodní strana webu

Stránky SDH města Borohrádek 
https://www.hasici-borohradek.cz

Stejnokroj a vlajka
Za významný mezník považují 

hasiči rok 2015, kdy se stalo čas-
tějším jevem a poté samozřejmostí 
nošení stejnokroje na společná 
setkání. Od roku 2017 je běžné, 
že výroční schůze sboru probíhají 
vždy v uniformách. „Nešlo pře-
hlédnout překvapení účastníků 
letošní slavnosti Svěcení zvonu, 
viděli, že přítomnost hasičů ve 
stejnokrojích dodává společným 
akcím vážnost. Při rozhovorech 
se členy jsem si ověřil, že stejno-
kroj pro ně znamená soudržnost 
a zdravou hrdost na zdejší malý 
sbor,“ sdělil člen sboru Antonín 
Šmakal. Se sborovou vlajkou se 
hasiči prezentují s hrdostí na ne-
jedné akci. Bylo tomu tak například 
na Hasičském dni v Konopišti i na 
celorepublikové prezentaci prapo-
rů bezpečnostních složek v Brně. 
Přínosem a nadějí pro zdejší sbor 
plynoucí z brněnské prezentace 
bylo, že celou akci si vzali na svá 
bedra dvacetiletí členové sboru. 
Podle hasičů je reálná naděje, že 
k praporům bude přistupováno 
vždy s úctou, jistou pokorou a bude 
k nim obdobně přistupovat i budou-
cí generace.

Hrdí Češi
V Okrouhlicích se k lepšímu 

změnil vztah také k státní vlajce. 
Při slavnostní mši svaté 28. 10. 
2018, u příležitosti 100 let republi-
ky hasiči zjistili, že hasičský prapor 
svou krásou předčil použitý prapor 

VE ZKRATCE

Svěcení zvonu v Okrouhlici 
aneb bez hasičů by to nešlo! (část druhá)

ČR. Zatímco prapor sboru byl ze 
sametu, státní symbol z umělého 
průhledného vlákna. Jak podotkl  
Antonín Šmakal: „Jistě by tako-
vým praporem fanoušek na fot-
balovém zápase nepohrdl, ale při 
shromáždění občanů při vážnějších 
setkáních se nám zdál nevhodný. 
Vznikla myšlenka zakoupit státní 
prapor nový, což se stalo. Moc se 
nám líbí, navozuje vážnost a od 
této chvíle s ním není možné za-
cházet lehkovážně. Oba prapory 
se tak staly součástí sboru,“ uvedl 
Antonín Šmakal s tím, že matkou 
praporu je podporovatelka sboru 
Marie Rýdlová, kmotrou praporu 
je hasička Iva Zradičková (dříve 
Šímová), která reprezentovala 
Českou republiku na první me-
zinárodní soutěži MISS Evropy 
dobrovolných hasičů v roce 2009 
v polském městě Cichow, kde se 
stala první MISS Evropy Straže 
Požarne. 

Společný názor 
SDH Okrouhlice žije i běž-

nou rutinou. V roce 2019 každý 
měsíc pořádali mimořádné valné 

hromady, pořádali pravidelné 
jarní a podzimní úklidové brigády 
v obci, organizovali údržby zbroj-
nice, klubovny a hřiště, rozsvěcení 
vánočního stromu. Pečlivě při-
pravovali téměř dvacet let soutěž 
v zatloukání hřebíků Hřebíkyáda, 
která se stala nejen starostí, ale 
hlavně radostí. Rok 2020 ovlivnila 
pandemie koronaviru. V roce 2018 
část členů sboru založila spolek 
Kulturní společnost Okrouhlice, 
jejím úkolem je mj. dbát na kulturu 
obce a využít spolek na získání 
grantů prospěšných pro komunitu. 
Jednou z akcí spolku bylo vysázení 
350 stromů v krajině kolem obce za 
následujících 10 let. V roce 2019 
bylo vysázeno prvních 30 stromů 
v aleji podél staré polní cesty. 
Stromořadí nazvali „Alej živých“ 
a věří, že každý člen sboru bude 
v ní mít jeden „vlastní“ strom.

 
Hasičský sport 

Členové sboru se aktivně po-
díleli na pořadatelské službě při 
Hasičských dnech v Konopišti a na 
pořadatelské službě plesu SH ČMS 
v Benešově. Sbor SDH v Okrouh-

lici nemá žádné soutěžní družstvo 
působící v hasičském sportu, ač-
koliv má dva rozhodčí. A zatím se 
nechystá k jeho sestavení. Sbor je 
plně vytížen kulturními a spole-
čenskými akcemi. V této činnosti 
vidí prozatím své hlavní těžiště 
činnosti. Důležité je vědomí, že 
každým činem tvoří budoucnost 
a zlepšuje současný život vesnice.

Pandemický rok 
Hasičský sbor v Okouhlici byl 

založen v roce 1897 jako sbor tří 
obcí – Okrouhlice, Věřice a Jezero. 
Ke zřízení samostatného sboru 
v Okrouhlici došlo až v roce 1938. 
Ze slov Antonína Šmakala je cítit 
optimismus. „Zakladatelé našeho 
sboru jistě v historii sboru zažili 
těžké a složité situace, možná 
smutnější než současná pandemie. 
O to intenzivněji si uvědomujeme, 
že obyčejné setkání na místním 
hřišti je prožívané štěstí, jsme opti-
misty a věříme, pandemii společně 
zvládneme a bude zase líp,“ dodal.

S přispěním 
Antonína Šmakala

Věra Nutilová 
foto: Stanislav Švarc

V minulém čísle Hasičských 
novin jsme se vypravili do 
Okrouhlice v okrese Benešov, 
kde dobrovolní hasiči uspo-
řádali v roce 2020 společně 
se zdejší farností ojedinělou 
akci v podobě svěcení zvonu 
Marie. Pojďme se detailněji 
seznámit i s dalšími aktivitami 
SDH Okrouhlice.  

Rozměr inzerátu 14 x 19 cm 

 

 

 

 

    

      

    

  

  

  

 

Připravujeme menší variantu věže 
s možností rozšíření o fitness prvky.  

Více informací na našem webu: 
www.hasicska-vez.cz 

 

Hasičská tréninková věž JUNIOR 
Rozměry: 3,6 x 4,4 x 6,2 m  

Multifunkční zařízení spojující prvky pro nácvik disciplín 
požárního sportu, hry Plamen, TFA a venkovní prvky pro 

zvyšování tělesné zdatnosti. 
Sestava obsahuje: 
1.   Hasičská věž s možností výstupu do 2NP pomocí    

hákového žebříku 
2.   Sloup pro ručkování s lanem 
3.   Lanový žebřík 
4.   Šplhací lano 
5.   Naučná tabule - technické prostředky, skupiny hořlavin 
6.   Naučná tabule - značky požární techniky a technických 

prostředků požární ochrany 
7.   Naučná tabule - topografické značky 
8.   Uzlový stojan pro nácvik uzlových technik 
9.   Psací tabule 
10. Sloupky pro naučné tabule (pár) 
11. Figurína pro nácvik transportu (bez náplně) 
12. Žíněnka pod skluzovou tyč 
 

               Výrobce: GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. 
                Nová Ves 35, 739 11 Frýdlant n.O. 
                739 739 911, vyvlecka@gsport.cz  

  

                    Obchodní zastoupení: Ing. Martin Mrózek 
                   604 840 537, hasici@gsport.cz 

 

Zajišťujeme podporu pro získání dotací dle aktuálně 
vyhlášených programů. 

Hýbejte se s hasiči! 
Chybí vám pohyb a chtěli byste 

si zacvičit? Pak se hýbejte například 
s hasiči Pardubického kraje.  Navštiv-
te stránku HZS Pardubického kraje 
na adrese: https://www.hzscr.cz/
hzs-pardubickeho-kraje. Najdete zde 
videa s návodem na cvičení. A aby 
to nebyla nuda, cvičit budete tak, jak 
opravdu cvičí hasiči, když se připra-
vují na skutečný zásah. Sledujte na 
webových stránkách, Facebooku, 
Twitteru i Youtube Pardubického kraje. 

(ze zdroje HZS Pardubického kraje, ilustrační obrázek pinterest) 
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Dne 14. prosince 2020 nás navždy ve věku 97 let opustil nej-
starší člen SDH Bílé Poličany a zároveň nejstarší dobrovolný hasič 
okresu Trutnov Antonín Kandrt.

Antonín Kandrt se narodil 19. února 1923 v Příbrami. Jeho první 
kontakt s hasičinou proběhl v podniku Cutisin v Hrabačově, kde 
zastával funkci strojníka v podnikové jednotce. V roce 1951 absol-
voval KVPO v Liberci. V roce 1961 nastoupil jako řidič a garážmistr 
do ÚHŠ v Bílých Poličanech, kde později pracuje jako instruktor 
represe a řidič-instruktor. V roce 1971 se stává rozhodčím I. stupně. 
V sekci rozhodčích se podílí na 
tvorbě pravidel hasičských sou-
těží. Jako instruktor zpracovával 
učební texty pro výuku velitelů, 
je spoluautorem instruktážních 
diapozitivů a filmů. Byl zkušeb-
ním komisařem při závěrečných 
zkouškách dálkového studia. 
Za svou práci pro dobrovolnou 
požární ochranu byl vyznamenán 
řadou medailí a dne 23. června 
2008 mu byl udělen titul nejvyšší 
– Zasloužilý hasič.

V minulém roce 2020 to bylo 
přesně již 22 let, kdy se na Vy-
sočině, ve městě Bystřice nad 
Pernštejnem, několika studentům, 
nadšencům do historie a heraldiky, 
naskytla díky jejich neobvyklým 
znalostem příležitost navrhovat 

obcím a městům jejich heraldické 
znaky a vlajky. Na papíře nakres-
lené a oficiálně udělené symboly 
však poté nebylo kde vyrobit, 
takové specializované profese v té 
době již neexistovaly. Bylo tedy 
zapotřebí postupně staré řemeslo 
znovuobjevit a uvést do života. 
Začalo tak velké dobrodružství, 
které dalo vzniknout unikátně za-
měřené firmě Alerion, dnes se síd-
lem v Brně. Se současnou třicítkou 
zaměstnanců a spolupracovníků 
stojí tato společnost za navržením 
a následnou tradiční uměleckoře-
meslnou ruční výrobou heraldic-
kých znaků, vlajek a praporů pro 
tisíce obcí, měst, hasičských sborů, 
různých institucí a mnoha spolků, 
nejen po celé České republice a na 
Slovensku, ale i v zahraničí.

S respektem k práci hasičů 
již více jak 20 let

Velkou výzvou bylo v době 
automatizace a digitalizace právě 
udržení zcela původní tradiční 
ruční výšivky a všech precizních 
řemeslných postupů našich předků. 
Jen takové si výroba vyšívaných 
praporů a znaků, tedy symbolů, 
které důstojně reprezentují kon-
krétní životy členů sborů, všech 
obyvatel a jejich příběhů, bezpo-
chyby zasluhuje. Odkaz řádových 
sester, které v posledních ročnících 
učebního oboru na přelomu 70. 
a 80. let vyučily několik posledních 
učnic oboru umělecká vyšívačka, 
se podařilo zachovat a převést do 

dnešních dní. V dílnách Alerionu 
tak mohou i nadále vznikat řeme-
slné skvosty nejenom v podobě 
vyšívaných hasičských praporů, 
které mají kromě svého působivého 
vzezření, také svou historickou 
hodnotu rostoucí s plynoucím 
časem.  

Velké množství sborů svůj vý-
sostný symbol v podobě vlastního 
vyšívaného praporu ještě nemá. 
Pro hasiče nemusí být vždy jedno-
duché opatřit dostatek finančních 
prostředků na pořízení opravdu 
reprezentativního praporu. Z toho 
důvodu je součástí služeb firmy 
i poradenství vedoucí k pomoci se 
získáním prostředků, ať již z dotací 
či grantů nebo uspořádáním často 
opomíjených veřejných sbírek, 

které se přitom k tomuto účelu 
s tak významným místním spo-
lečenským dosahem tolik hodí.  
Možné je také zapojení sponzorů 
z řad místních firem, živnostníků 
v obci, kteří se rádi stanou součás-
tí takto historicky významného 
momentu v životě sboru a obce. 
I jejich jméno se tak může navždy 
skvět mezi ostatními dárci na 
pamětní stuze či na zatlučeném 
lipovém hřebu v žerdi praporu.

Hasiči  ze Svésedlic  oslavili  v minulém 
roce 80. výročí od svého založení a do 
dalších let vykročili s novým praporem.

Při příležitosti významného výročí si SDH Velké Němčice nechal vyhotovit vyšívanou 
repliku praporu původního

SDH Bedřichov oslavil v minulém roce 85 let od založení a představil svůj nový vyší-
vaný prapor, pro který si jeho členové přijeli přímo do společnosti Alerion.

Pohled do vyšívacích dílen Alerionu s ručními vyšívacími stroji. Umělecká vyšívačka vy-
tváří vlastní motiv ručním kladem stehů do podkladového saténu napnutého v bubínku.

Hasičské prapory, jedinečné symboly

Některé hasičské sbory se mo-
hou pyšnit i svým historickým 
hasičským praporem, který je 
nenahraditelným svědkem všech 
událostí a provází sbor od jeho 
vzniku. Mnoho z nich má za sebou 
dramatickou minulost. Jejich členo-
vé je museli uschovat v období 2. 
světové války před nacisty či poté 
za komunistického režimu. Často 
riskovali svůj vlastní život, protože 
prapor tehdy představoval nevítaný 
symbol svobody. Hodnoty a poslá-
ní našich předků se tak díky jeho 
znovuobjevení stávají hmatatelné 

a jako apel prosakují z historie 
do přítomnosti. Takový symbol 
si zaslouží náležitou péči, která 
mu navrátí původní barvy, lesk, 
pevnost a zamezí další degradaci. 
Záleží především na stupni poško-
zení výšivky, poničení struktury 
materiálů a rozsahu mechanického 
poškození. Po vstupním zhodno-
cení volí licencovaný restaurátor 
Alerionu nejvhodnější postup – od 
konzervace, přes restaurování až 
po možnou výrobu repliky historic-
kého praporu, samozřejmě vždy po 
odsouhlasení vlastníkem praporu.

Zachraňte prapory pro další generace

Prapor je bezesporu znamením, které sjednocuje. Vždy tomu tak bylo a bude i do budoucna. Přejeme všem hasičům, aby jejich vzájemné vztahy 
byly tak pevné a trvalé, jako je pevně kladeno vyšívací hedvábí, steh vedle stehu, na praporech z našich dílen. Věříme, že budeme moci sloužit 
stávajícím i novým zákazníkům z řad hasičů v současných i budoucích letech.

Zajímavou stavbu s hasičskými 
kořeny, které již však prorostly do 
podoby koruny – objektu zcela 
jiného využití, mají v Telči, půvab-
ném městě v Kraji Vysočina. Jedná 
se o Městskou galerii Hasičský 
dům na tamním náměstí Zachari-
áše z Hradce. V místě současného 
Hasičského domu stávala v Telči  
goticky klenutá brána s renesanč-
ním štítem ze 17. století, kterou 
se vcházelo do masných krámů, 
v nichž mistři cechu řeznického 
sekali a prodávali maso – a to osob-
ně – neboť tak nesměli činit nikde 
jinde v Telči než právě zde.  Později 
se přísné regule změnily. Řezníci 
mohli maso porcovat a prodávat 
i mimo původní masné krámy. 
Opuštěné „provozovny“ dalo, 
tehdy ještě německé zastupitelstvo 
v roce 1870 zbourat. Na jejich místě 

Pojďme se společně zamyslet 
nad sémantikou (obsahem) slov-
ního spojení: Dobrovolná požární 
ochrana. Máme zde první slovo: 
dobrovolná. Dobrovolnost – na je-
jím základě je od samého počátku 
postaveno zakládání hasičských 
sborů a existence hasičské organi-
zace – trvá dodnes. Jde o vlastnost 
člověka, že přistupuje z vlastní 
vůle k plnění těžké práce hasiče 
a pomáhá mu plnit nebezpečné 
úkoly. Je součástí celého dobrovol-
ného hasičského sboru. Význam 
slovního spojení  „požární ochra-
na“ je dnes samozřejmě dostateč-
ně známý. Přesto se však jedná 
o relativně nový pojem. Vzniká 
v 19. století.  Na počátku 20. sto-
letí se v Německu etabluje výraz 
„požární“ již v rejstříku časopisu 

Teplotní výkyvy, kdy silné 
mrazy střídá teplejší počasí, mo-
hou způsobit i vážné nebezpečí 
na vodních hladinách. Ty se totiž 
mohou tvářit, že je kryje silná 
vrstva ledu. Zamrzlé hladiny ale 
nemusí být tak pevné, jak se zdají. 
Led často nestačil dostatečně 
promrznout, aby se vytvořila silná 
několikacentimetrová vrstva, kte-
rá by bezpečně udržela všechny, 
kteří se na ledové plochy vydají. 
Zejména u krajů nebo v místech, 
kde voda proudí (například u od-
toku), bývá led podstatně tenčí 
a hlavně narušený.  Máme pro vás 
několik rad pro vzniklou nebez-
pečnou situaci na ledě: Při pro-
boření v blízkosti břehu se každý 
logicky snaží vylézt směrem ke 
břehu. Důležité je zachovat klid, 
v případě panického chování mu 
rychle ubývají síly. Jestliže dojde 
k nehodě uprostřed rozsáhlé vodní 
plochy, doporučuje se vylézat ve 
směru, odkud tonoucí přišel nebo 
přijel, protože tam byl led únosný. 
Od místa proboření je vhodné se 
plížit, aby se hmotnost rozkládala 
na větší plochu. Jestliže nastane si-
tuace, kdy se někdo proboří do ledu 
a není schopen sám vylézt, záleží 
na momentálním zdravotním stavu 
a fyzických možnostech svědků, 
zda se rozhodnou pomoci nebo 
událost jen telefonicky oznámí na 
tísňovou linku. Při oznámení na 
linku 112 je nutné stručně a zře-
telně popsat kdo volá, co se stalo, 

Hasičský dům v Telči

Zrádnost zamrzlé 
hladiny

postavilo hasičskou zbrojnici pro 
nově založený dobrovolný hasičský 
sbor. Velké přestavby se objekt 
dočkal v roce 1944, kdy si technika 
hasičů vynutila vybudování dvojice 
širokých vjezdů. Hasiči v objektu 
sídlili v letech 1872–2001. V roce 
2004 byl rekonstruovaný Hasičský 
dům v Telči slavnostně otevřen 
jako originální městská galerie. 
Výstavní prostor galerie slouží 
k realizaci krátkodobých i dlou-
hodobých výstav výtvarného umě-
ní, fotografie, plastik, keramiky 
a uměleckých předmětů z depozi-
tářů muzeí a galerií s využitím spe-
ciálního osvětlovacího a závěsného 
systému pro vystavované exponáty. 
Ročně je zde pořádáno tři až pět 
autorských výstav.  

zdroj foto: telc.eu

„Požární policie, ročník 10, 1908“: 
„požární nebezpečí,  požární zdi, 
požární nehody apod. Spojení slov 
„požární“ a „ochrana“ nacházíme 
však až v roce 1924 ve velkoměs-
tech Spojených států. Ale pozor,  
jednalo se o preventivní požární 
ochranu – ve smyslu dnešní požár-
ní prevence. Spojení slov do tvaru 
požární ochrana, ve smyslu jak jej 
chápeme dnes,   vstupuje do jazyka 
až po druhé světové válce, kdy je 
chápáno jako souhrn všech opat-
ření a metod směřujících k zábraně 
požárů, k ohraničení (zamezení) 
šíření požárů a k likvidaci požárů, 
jakož i ochrana občanů a majet-
kových hodnot před nebezpečím 
vyvolaným požáry.

podle textu Karla Potužníka, 
SDH Děčín III Staré Město 

kde se to stalo a jak je tonoucí 
osoba daleko od břehu. U velkých 
vodních ploch je potřeba upřesnit, 
ke kterému břehu je osoba blíže 
a popsat nejvhodnější příjezdovou 
cestu. Hovor ukončit až po celko-
vém předání informací a pokynu 
operátora tísňové linky. Jestliže 
se na místě nachází více svědků, 
vyslat některého přihlížejícího, aby 
šel naproti přijíždějícím složkám 
IZS a navedl je na místo události. 
Do příjezdu záchranných složek je 
nutné s tonoucí osobou komuniko-
vat a ujišťovat o blížící se pomoci. 
Oznámení na tísňovou linku musí 
provést i svědci a přihlížející před 
vstupem na led v případě, že se 
pokusí o laickou záchranu tonoucí 
osoby. Při vlastním proboření za-
chránce už může být pozdě. Po ledu 
je vhodné se pohybovat plížením. 
K vytažení osoby může posloužit 
větev, hokejka, prkno, případně 
nachází-li se v blízkosti vozidlo, je 
možné použít tažné lano z povinné 
výbavy. Jsou popsány případy, kdy 
se k záchraně posloužila i rybářská 
pramice, kterou tlačil zachránce 
před sebou po ledu a posunul jí 
až k tonoucí osobě. Zachráněnou 
osobu, která je vytažená na břeh, 
je nutné urychleně převléci nebo 
zabalit do suchého oblečení. V pří-
padě, kdy osoba nemá hmatný puls 
a nedýchá, je nutné neprodleně za-
hájit resuscitaci a pokračovat až do 
příjezdu zdravotnické záchranné 
služby nebo ostatních složek IZS.

Úvaha skoro jazykovědná
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Česká republika moře nemá, přesto se 
u nás hasiči na vodě neztratí. Pomáhají 
jim dokonce i specializované hladinové 
jednotky – čluny, lodě. Tak například 
Vltava v Praze. Kdysi její vody brázdila 
hasičská loď, později ji nahradil moderní 
hasičský člun. Uhodnete, jak se tato loď 
i její následovník – člun – jmenovaly? 
Prozradíme, že je to velmi, velmi známé 
jméno v hasičském prostředí. Pokud neví-
te, zkuste vyluštit naši křížovku… 

foto: J. Kostík, HZS ČR

ZAUJALO NÁS...

1.  Přenosnou motorovou stříkač-
ku musí mít:

a) každá jednotka s územní 
působností

b) jednotka kategorie JPO V
c) jednotka kategorie JPO III

2.  Cisternová automobilová 
stříkačka jednotky kategorie 
JPO III musí být:

a) alespoň v redukovaném prove-
dení

b) minimálně v zákl. provedení
c) v provedení pro velkoobjemo-

vé hašení

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

Otestujte si své hasičské znalosti

3.  Dopravní automobil nemusí 
být výbavou jednotky:

a) JPO V         b)  JPO III/1
c) JPO III/2

4.  Každá jednotka s územní 
působností s jedním organi-
zovaným výjezdem musí mít:

a) dvě vozidlové a dvě přenosné 
radiostanice

b) dvě vozidlové a čtyři přenosné 
radiostanice

c) dvě vozidlové radiostanice 
a jednu přenosnou radiostanici 
pro velitele

5.  Jednotka kategorie JPO II 
a III musí mít automobilový 
žebřík:

a) pokud ho obec schválí v rámci 
přípravy rozpočtu

b) v každé obci do 15 tisíc obyva-
tel, pokud žebřík nedorazí do 
15 minut z jiné JPO

c) v každé obci nad 15 tisíc oby-
vatel, pokud žebřík nedorazí 
do 15 minut z jiné JPO

správné odpovědi: 1b, 2b, 3a, 4a, 5c
Vybavení jednotek dobrovolných hasičů  

Speciál Tatra Force
V Klimkovicích (okres Ostrava-město) v Olbramické ulici museli 

21. ledna tohoto roku hasiči vytahovat osobní automobil Opel (viz. 
fotografie) z hlubokého příkopu a zahradního plotu zpět na silnici, a to 
hydraulickou rukou vyprošťovacího speciálu Tatra 815 Omars (ze stanice 
HZS Moravskoslezského kraje Ostrava-Zábřeh). Tatra Force s vyprošťo-
vací nástavbou Omars a hydraulickým nakládacím jeřábem HIAB mají 
moravskoslezští hasiči k dispozici od loňského roku. Vůz hasičům tehdy 
dodala firma Contsystem za 13 461 250 korun včetně DPH. Nedávno navíc 
provedla společnost Tatra Trucks modifikaci podvozku tohoto automobilu. 
Přibyla čtvrtá náprava, úprav se dočkala i nástavba. Nyní má podvozek 
konfiguraci 8 × 8.2. Parametry hydraulického nakládacího jeřábu HIAB 
X-HiPro jsou více než pozoruhodné. Při vyložení na délku 3,7 metru 
uzvedne břemeno o hmotnosti 10 tun. Při maximálním vyložení – na 15 
metr – si jeřáb speciálu poradí s břemenem o váze 2,2 tuny. Dodejme, že 
podpěrné nohy jeřábu jsou hydraulicky výsuvné. Elektronika průběžně 
vyhodnocuje jejich ustavení a přizpůsobuje podle toho činnost jeřábu. 
Samozřejmostí je ochrana proti přetížení. Speciál si veze pro každý případ 
i nízkotlaké zvedací vaky o nosnosti 4,5 tuny a výšce zdvihu 600 mm. 

(zdroj foto HZS MSK)

Hasičské lodě

na monitoru vašeho 
počítače i displeji telefonu

www.facebook.com/www.facebook.com/
hasicskenovinyhasicskenoviny

www.hasicskenoviny.czwww.hasicskenoviny.cz
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Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

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

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

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

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

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

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

Na návštěvě 
v okrese 
Chrudim

na str. 7

Někde ano!
Někde ne?

Miliarda  
pro výcviková 

střediska

na str. 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezident 
ocenil i hasiče

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Dokončení na straně 7)
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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“. 
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Chrudim
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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)

Vánoce jsou již za námi, ale dár-
ků není nikdy dost. A udělat radost 
svým nejbližším dobrou knihou je 
prostě to nejlepší. Zkuste druhý díl 
knihy HASIČI autora Romana Ku-
tálka, profesionálního hasiče HZS 
Pardubického kraje, územního 
odboru Ústí nad Orlicí. Po prvním 
díle, jako by se zaprášilo a my vě-
říme, že u druhého dílu tomu bude 
obdobně.  „Napsal jsi tam tohle? 
Anebo tohle? No jo, máte pravdu, 
nenapsal,“ odpovídá spisovatel 
klukům, kteří se zvídavě ptají, co 
bude v knize, o které už vědí, že 
vzniká, a právě teď vychází. „Moje 
zapomnětlivost začíná být pro-
blém. Kluci mi připomínají spoustu 
výjezdů, o kterých by opravdu stálo 
za to se zmínit. A tak… než má 
hlava zblbne natolik, že si nebude 

Již 110 „křížků“ bude brzy 
slavit zbrojnice v obci Dolní Rade-
chová na Náchodsku. Předcházela 
jí hasičská „kůlna“ postavená bez-
prostředně po založení tamního 
sboru L.P. 1883. V tomto roce 
byla postavena zmíněná hasičská 
„kůlna“ za 495 zlatých, obec také 

Druhý díl knihy HASIČI autora Romana Kutálka  
pamatovat nic (trošičku doufám, že 
tenhle okamžik přijde co nejpozdě-
ji), rozhodl jsem se ještě něco málo 
napsat do druhého dílu,“ říká Ro-
man Kutálek. V některém z příbě-
hů jde samotnému autorovi o život. 
V jiném popisuje detailně velmi 
náročný zásah u požáru střechy 
panelového domu, který byl pro 
zasahující hasiče extrémně fyzicky 
náročný. Teploty kolem 400 stupňů, 
pohyb omezen a hasiči ohroženi pá-
dem z osmého patra domu. Pád na 
zem by byl v tomto případě fatální.

Knihu neseženete v žádném 
knihkupectví, ale pouze u autora 
na adrese: r.kut@email.cz nebo 
osobní odběr si můžete domluvit 
na adrese vendula.horakova@pak.
izscr.cz.

 

zakoupila od firmy R. A. Smékal 
v Praze stříkačku za 1 100 zlatých 
a výzbroj pro členstvo za 250 
zlatých. Roku 1911 byla „kůlna“ 
zbořena a na jejím místě byla 
postavena stavitelem Josefem 
Caskou, synem místního řídicího 
učitele, nová zbrojnice nákladem 

Dolnoradechovské „paličské listy“
6.959,15 korun. Slavnostní otevře-
ní se konalo 9. července téhož roku 
při příležitosti veřejného hasičské-
ho cvičení. Zajímavostí je, že rok 
1911 byl pro dolnoradechovské 
hasiče nejen rokem nové, důstojné 
zbrojnice, ale i připomínkou řady 
požárů, které postihly obec v mi-
nulých letech. Ještě v roce 1911 se 
tak hovořilo o „paličských listech“ 
(dopisy, ve kterých neznámý žhář 
vyhrožoval požárem),  ale nikdy 
se nezjistilo, že byly nějaké nale-
zeny. Přesto opět vypukly v obci 
dva požáry. Hořelo u Františka 
Dvořáčka čp. 36 a 14, nato vypukl 
požár u starosty Augustina Víta 
čp. 29. Podezření padlo na jistého 
Adolfa Suka, jemuž za vinu byly 
kladeny i ohně v Dolní Radechové 
z roku 1909. Adolf Suk byl 18. 
ledna 1912 na tři roky odsouzen 
do věznice v Kartouzích (dnešní 
Valdice – pozn. red.) a tam také 
zemřel.

 foto Mirek Brát, 
text dle almanachu 

SDH Dolní Radechové 
z roku 2003. 



V rámci pozvánek do hasičských 
muzeí a expozic doma i v zahraničí 
bychom určitě neměli vynechat Ná-
rodní technické muzeum v Praze. 
I v jeho prostorách najdete zají-
mavé exponáty hasičské techniky 
v kontextu vskutku národním.   
Může to být například koněspřežná 

Evropané 
si  11. února 
př ipomněli 
E v r o p s k ý 
d e n  l i n k y 
112 .   P ro -
střednictvím 
tohoto jed-

notného evropského čísla tísňo-
vého volání se lidé v nouzi mohou 
dovolat pomoci záchranářů, a to ve 
všech státech Evropské unie. O za-
vedení jednotného evropského 
čísla tísňového volání 112 ve všech 
členských státech EU rozhodla 
již v roce 1991 Rada Evropského 
společenství. Počátky projektu 

Pozvánka do Národního  
technického muzea v Praze

Evropský den linky 112

hasičská stříkačka z roku 1795, kte-
rá hasila požár Národního divadla. 
Další exponáty objevíte v rámci 
expozice věnované dopravě. Ná-
rodní technické muzeum prezen-
tuje historickou hasičskou techni-
ku – z časů dávných i let nepříliš 
vzdálených – na řadě samostatných 

tísňové linky 112 v ČR sahají až 
do roku 1996. K 1. lednu 2003 
pak bylo číslo 112 zprovozněno 
ve všech telefonních sítích na 
území ČR a používá se souběžně 
se současnými národními linkami 
tísňového volání 150 - hasiči, 155 
– zdravotnická záchranná služba 
a 158 - policie. V roce 2005 pak 
bylo dokončeno budování telefon-
ních center linky 112. Od tohoto 
roku funguje v každém ze 14 krajů 
telefonní centrum obsluhující lin-
ku 112, jejímž provozovatelem je 
Hasičský záchranný sbor ČR.  Na 
tísňovou linku 112 se lze jako na 
jedinou dovolat v případě, že na 

Aplikace PORT.ALL je portá-
lem, který sdružuje nejdůležitější 
informace pro jednotky sboru 
dobrovolných hasičů s působností 
na území České republiky. 

Cílovou skupinou uživatelů 
této aplikace jsou jednotky sborů 
dobrovolných hasičů obcí a jejich 
členové, dále osoby zastupující 
zřizovatele JSDHO. PORT.ALL 
navazuje na dřívější aplikaci ZOZ 
offline a jeho data jsou synchro-
nizována s daty aplikací používa-
ných u HZS. 

Aplikace udržuje data o jed-
notkách SDH, jejích členech 
včetně kontaktů, spolupracujících 
firmách nebo odběratelích služeb, 
vede evidenci strojní techniky 
a provozních kapalin, knihu jízd 
a prací a modul pro sběr a zadá-
vání událostí o zásazích. Nechybí 
ani kontrolní sestavy a export 
dat do elektronické podoby nebo 
přímý tisk na tiskárně. Při vývoji 

Prověřovací cvičení
Hasiči ze stanice Louny a Bito-

zeves cvičili na rybníce nad obcí 
Lenešice. Plánem prověřovacího 
cvičení byla záchrana osob na 
vodě a ledu. Cvičící jednotky 
použily k nácviku záchrany dvou 
topících se osob nafukovací člun. 
HZS Ústeckého kraje 

V životopisech profesionálních 
hasičů najdeme většinou i dlouhá 
období, kdy působili aktivně ve 
sborech dobrovolných hasičů. 
Výjimkou není ani nový ředitel 
HZS Libereckého kraje plk. Ing. 
Jan Hadrbolec.  

Hasiči provází plukovníka 
Hadrbolce od dětství. Již od zá-
kladní školy navštěvoval kroužek 
Mladých požárníků, později se 
stal aktivním členem svého do-
movského sboru ve Všetatech. 

Od devatenácti let začal Jan 
Hadrbolec v jednotce dobrovol-
ných hasičů působit jako velitel 
a činil tak téměř dvě desetiletí. 
Profesionálním hasičem se stal 
1. srpna 1997, kdy do funkce 
hasiče nastoupil k Hasičskému 
záchrannému sboru okresu Mělník 
po návratu z povodní na Moravě.

Technické vybavení Hasičského záchranného 
sboru Kraje Vysočina je nově rozšířeno o další dva 
kusy mobilních elektrocentrál. Ty budou nasazeny při 
výpadcích elektrické energie pro zajištění napájení 
například nemocnic, domovů seniorů, poliklinik, 
státních i samosprávních úřadů, objektů kritické in-
frastruktury státu, kterými jsou třeba vodárny nebo 
objekty veřejného zájmu atd. Celková investice činila 
1.086.338 Kč. Nadace ČEZ na pořízení mobilních 
elektrocentrál přispěla částkou 600.000 Kč. 

dle zprávy kpt. Ing. Bc. Petry Musilové, 
tiskové mluvčí HZS Kraje Vysočina 

V zimním období  se kumuluje díky  srážkám a kolísání  teplot  okolo bodu mrazu na 
střechách budov vrstva mokrého sněhu a ledu. Za průběžné odklízení sněhu a ledu ze 
střech objektů jsou zodpovědní majitelé objektů. Pokud to není v jejich silách, je jejich 
povinností zajistit odstranění specializovanou firmou. Obce proto mohou využít u budov, 
které spravují, jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.        Ilustrační foto HZS LK

výstav a prezentací. Jedna z nich 
se zde uskutečnila v roce 2013 
pod názvem 160 let pro Pražany 
a byla to tehdy velká  sláva. Výsta-
va historické a současné hasičské 
techniky, pod pořadatelstvím Ná-
rodního technického muzea, pro-
běhla i v roce 2017 v areálu Želez-
ničního depozitáře v Chomutově. 
Ve stejném roce zamířila do sbírek 
muzea cisternová stříkačka Škoda 
706 RTHP, která skoro pět desítek 
let sloužila hasičům z Kralovic 
v okresu Plzeň.  Unikátní sbírkové 
předměty si můžete prohlédnout 
ve 14 stálých expozicích i krátko-
dobých výstavách. A když budete 
mít štěstí, třeba se potkáte i s něja-
kou hasičskou exhibicí, jakou byl 
v minulosti výcvik hasičů – lezců 
přímo mezi muzejními exponáty 
(viz. archivní fotografie). Jen toho 
covidu kdyby nebylo, to by se to 
po muzeích chodilo, povzdechne 
si smutný návštěvník… 

foto L. Kučera HZS ČR 

místě je signál alespoň jednoho 
mobilního operátora, bez SIM kar-
ty a bez kreditu.Operátoři linky 
112 jsou schopni odbavovat tísňo-
vé hovory nejen v češtině, ale také 
v angličtině a němčině, v případě 
potřeby mají k dispozici softwaro-
vou podporu i v dalších světových 
jazycích. Česká republika má 
jednu z nejvyspělejších linek 112 
v Evropě. Jednotné evropské číslo 
tísňového volání 112 v současnosti 
slouží nejen téměř půl miliardě 
občanů všech 28 členských států 
EU, ale je také zavedeno v Lich-
tenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, 
Turecku a na Islandu.

aplikace byl kladen důraz na 
jednoduchost ovládání, rychlost 
získávání informací i snadnost při 
zadávání dat do systému. Pro ma-
ximální komfort uživatelů i jedno-
tek samých, je aplikace napojena 
na systém HZS příslušného kraje, 
do kterého JSDHO spadá. Díky 
tomu jsou důležitá data odesílána 
i přijímána zcela automaticky. 

Technologicky se jedná o webo-
vou aplikaci, která je přístupná 
z jakéhokoliv počítače nebo mo-
bilního zařízení na světě, bez nut-
nosti předchozí instalace. Jedinou 
podmínkou je připojení k interne-
tu. Pak se stačí ve webovém prohlí-
žeči jen správně přihlásit a PORT.
ALL je připraven k využívání. 
Aplikace je projektována tak, aby 
byla její aktualizace jednoduchá, 
automatická a bez nutnosti zásahu 
uživatele. 

Adresa pro přístup je: https://
jsdh.izscr.cz/
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Věk se již posuzuje z jiného úhlu pohledu
Celostátní hra mladých hasičů Plamen a celoroč-

ní soutěž dorostu právě vstupuje do další sezony. Od 
tohoto ročníku dochází ke změně posuzování věko-
vých hranic jednotlivých kategorií. Změna reaguje 
na způsob určování věku na mezinárodních soutě-
žích a na požadavky statistické evidence poskytova-
telů některých dotací. Věkové hranice již nevychází  
z věku dosaženého ke dni zahájení soutěže, ale pouze 
z věku dosaženého v roce ukončení celoroční soutěže. 

Do soutěže dorostenců se tak od tohoto ročníku 
mohou zapojit jednotlivci nebo sedmičlenná druž-
stva dorostenců nebo dorostenek, případně v okre-
sech i smíšená družstva složená z členů SH ČMS 
ve věku 13–18 let. To znamená, že v roce ukonče-
ní příslušného ročníku soutěže (tento ročník končí 
v roce 2014) soutěžící dovrší 13 let, respektive ne-
dovrší 19 let. Pro třináctileté však platí, že v druž-
stvu mohou soutěžit maximálně dva členové, kte-
ří v roce ukončení ročníku soutěže dovrší 13 let. 
Pro letošní ročník soutěže dorostu tedy platí, že se 
jej mohou zúčastnit členové sdružení, kteří se na-
rodili v letech 1996 až 2001. Pro soutěž jednotliv-
ců se letos vyhlašují tři kategorie pro dorostence  
a tři kategorie pro dorostenky. Do kategorie „mlad-

Hra Plamen vstoupila do své již 42. 
sezóny. Za tuto dobu neztratila nic na 
popularitě. Do celoroční činnosti mo-
tivované touto hrou se zapojuje stále 
více mladých hasičů. Loňského roční-
ku se zúčastnilo 2 664 družstev, což 
je o více jak 500 družstev víc, než se 
jich zapojilo do této hry před 10 lety. 

Stále populární jsou také postu-
pové soutěže dospělých. Prvních kol 
postupové soutěže SH ČMS v požár-
ním sportu se vloni zúčastnilo 5 533 
družstev mužů a 1 820 družstev žen. 
Podle statistických hlášení zaslaných 
jednotlivými sbory SH ČMS se do ně-
kterých typů hasičských soutěží za-
pojilo přes 25 tisíc družstev dospě-
lých. Ve Sdružení hasičů je celkem 
registrováno 7 810 sborů. Do soutě-
ží v požárním sportu se tedy zapoju-
je téměř každý sbor. Zajímavé je i to, 
že počet soutěží v požárním sportu 
výrazně překračuje počty taktických 
a prověřovacích cvičení.  

V sobotu 28. září se do Dvora Králové 
sjedou dobrovolní i profesionální hasiči na 
IV. mistrovství ČR v klasických disciplí-
nách CTIF. Tak jako v minulých letech si 
přijedou zasou-
těžit i družstva 
ze sousedních 
zemí. Z přihlá-
šených jsou to 
ženy z Maďar-
ska, muži z Ně-
mecka, z pol-
ského Kadlubu, 
z rakouského 
Zwingendorfu 
a dvě družstva 
ze Slovenska. Ve Dvoře Králové nad La-
bem se soutěž CTIF koná již podeváté. Ná-
pad uspořádat v ČR soutěž v disciplínách 
CTIF se zrodil po úspěšné účasti české re-
prezentace na hasičské olympiádě ve Va-
raždinu. Od nápadu k realizaci byl jen krů-
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HYDRAULICKÉ NAVIJÁKY l ELEKTRICKÉ NAVIJÁKY 12 V, 24 V 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Naši nabídku si vyžádejte na adrese:
SEAL navijáky, s. r. o.

U Panelárny 6a
772 00 OLOMOUC
tel.: 585 311 540,

tel./fax: 585 311 539
e-mail: seal@seal-navijaky.cz

http://www.seal-navijaky.cz

Provádíme montáž na hasičská vozidla,  

včetně schválení a zápisu do technických  

průkazů, záruční a pozáruční servis

SLEVA PRO HASIČE: 20 % NA VEŠKERÉ NAVIJÁKY!

ší“ se zařazují soutěžící ve věku 13–14 let (roč-
ník 2000–2001), „střední“ 15–16 let (1998–1999)  
a „starší“ 17–18 let (1996–1997). 

Obdobně se změnilo posuzování věku u mla-
dých hasičů ve hře Plamen. Pro zařazení do kate-
gorie „mladší“ nesmí mladí hasiči v roce ukončení 
příslušného ročníku dovršit 12 let. V tomto ročníku 
v této kategorii tedy mohou soutěžit děti narozené  
v letech 2003–2007. V kategorii „starší“ nesmí sou-
těžící v roce ukončení soutěže dovršit 16 let. Aktu-
álního ročníku se tedy mohou zúčastnit soutěžící na-
rození v roce 1999 a mladší. 

V soutěžích v požárním sportu dospělých mohou 
startovat jen soutěžící starší 15 let. Při těchto soutěžích 
se věková hranice vztahuje ke dni příslušné soutěže.

Směrnice hry Plamen platné od 1. 9. 2004 (zelené) 
již prošly několika změnami. Dodatek, který upra-
vuje posuzování věku, je v pořadí již čtvrtý. Směr-
nice pro celoroční činnost dorostu SH ČMS platná 
od 1. 9. 2007 má od 1. 9. 2013 platný v pořadí již tře-
tí dodatek. Pro letošní ročník soutěže byly mimo jiné 
upřesněny druhy zranění a vydány byly nové testové 
otázky. Vše je možné najít na internetových strán-
kách sdružení (dh.cz).

Dne 9. září vyšlo nové číslo měsíčníku 
112 – odborného časopisu požární ochra-
ny, IZS a ochrany obyvatelstva. V úvo-
du časopis informuje o grantech, na kte-
ré se váže neinvestiční dotace ze státní-
ho rozpočtu ČR uplatněná prostřednic-
tvím MV-generálního ředitelství HZS ČR 
v roce 2014 pro nestátní neziskové organi-
zace. V bloku věnovaném požární ochraně 
přináší rozbor zásahu na rozsáhlý červno-
vý požár ve skladovacím objektu v Rono-
vě nad Doubravou v okrese Chrudim, je-
hož likvidace trvala více než třicet hodin, 
seznamuje s některými problémy v zabez-
pečování zdrojů vody pro hašení požárů  
a s poznatky o nových filtrech pevných čás-
tic z hlediska rizika vzniku požárů automo-
bilů. V oblasti IZS informuje o nebezpe-
čí zaplynovaných přepravních kontejnerů  
a představuje jednotku HZS podniku Pa-

Pomalu končí hasičská sklizeň soutěž-
ních pohárů a medailí a už začíná dal-
ší – sběr vysloužilých elektrospotřebičů.  
A že se jich i letos na půdách, v kůlnách, ve 
sklepech a v garážích zase urodilo! Již 790 
sborů je zapojeno do programu „Recyklujte 
s hasiči!“ a za posbírané vyřazené spotřebi-
če inkasují finanční odměnu. Je to jednodu-
ché, stačí spotřebiče soustředit na jednom 
místě a telefonicky nahlásit počty na info-
linku. Svozová firma si pro spotřebiče při-
jede do pár dnů a následně je sboru vypla-
cena odměna. A to ne zrovna malá, např. za 
starou pračku, sporák či troubu je to 180 Kč. 
Nově se platí již i za chladničky či televize. 
Některé sbory si tak ročně přijdou i na ně-
kolik desítek tisíc korun. Nyní mohou ha-
siči zapojení do tohoto programu navíc zís-
kat i chutný dárek. 

Více informací o tomto programu je mož-
né získat na www.recyklujteshasici.cz.

Blíží se další žně
ramo, a.s., a Pyrotechnickou službu Policie 
ČR. V bloku ochrana obyvatelstva časopis 
přibližuje preventivně výchovnou činnost 
HZS Plzeňského kraje zaměřenou na oso-
by se zdravotním postižením, přináší dal-
ší díl seriálu o ochraně dýchacích cest a in-
formuje o některých změnách ve výuce te-
matiky ochrany člověka za mimořádných 
událostí určených na základních školách. 
V části věnované krizovému řízení se od-
borníci zaměřují na problematiku spojenou 
se zajištěním ochrany obyvatelstva v obci. 

V časopisu naleznete také výsledky řady 
zajímavých sportovních soutěží včetně roz-
sáhlého zpravodajství z mistrovství České 
republiky profesionálních a dobrovolných 
hasičů v požárním sportu. 

Předplatné a distribuce: tel. 516 205 176, 
e-mail: 112@moraviapress.cz.

Jaroslav Vykoukal

Přečtete si v zářijovém časopisu 112ček, a tak se 28. září 2005 začala psát his-
torie dnešních mistrovství. Na dokreslenou 
je třeba konstatovat, že „Svatováclavský 
pohár“, jak byla soutěž nazvána, se konal 

od roku 2005 
k a ž d o r o č n ě  
a počínaje ro-
kem 2010 se 
tato soutěž sta-
la of iciálním 
Mistrovstvím 
ČR v klasic-
kých disciplí-
nách CTIF. 

Letošní mi-
strovství ČR se 

bude opět konat na stadionu ve Dvoře Krá-
lové nad Labem od 10 hodin. 

Záštitu hejtman Královéhradeckého 
kraje Bc. Lubomír Franc a předseda Čes-
kého národního výboru CTIF plk. Ing. 
Drahoslav Ryba.

MČR v disciplínách CTIF

28. září 2013 v 10 hod.
Dvůr Králové n. Labem

IV. MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV
V KLASICKÝCH DISCIPLÍNÁCH CTIF

Dvůr Králové nad Labem
Stadion na nábřeží Jiřího Wolkera

28. září 2013
od 10 hodin

Akce se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France a předsedy Českého národního výboru CTIF plk. Ing. Drahoslava Ryby

06:00–09:00  Prezence 
07:00–10:00  Trénink 
10:00–10:30  Zahájení soutěže 
10:30–15:30  Plnění disciplín  
15:45–16:15  Vyhlášení výsledků P
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plášť čerpadla - novinka

Na PYROCARU 2014 jsme hasičům
rozdali dárky a občerstvení
za více jak

Více informací, fotky a videa najdete na: pyrocar.vyzbrojna.cz          vyzbrojna.cz

+ Nová soutěž!
o dva tablety SAMSUNG 
na našem webu

I malí mohou vypadat jako profesionálové

e-mail: prodej@hasicisro.cz, tel. 774 862 150, www.hasicisro.cz e-shop

menší velikosti  
98, 104, 110, 116, 
122, 128, 134, 140

100% bavlna, 210 g
na zádech signální 

nápis HASIČI

větší velikost 
146, 152, 

158, 164, 170
blůza 

+ kalhoty pas 

kšiltovka 
s nápisem 

HASIČI

triko
dl. rukáv

Dětský stejnokroj PSII
blůza s nápisem HASIČI + kalhoty do pasu

899 Kč
959 Kč

150 Kč190 Kč

…a další v našem e-shopu

Dobráci,  s.  r.   o.,  nabízí 
dobrovolným,  hasičským 
sborům:  1)  odzkoušené, 
hasičské  vozy,  se  zárukou 
100% stavu: cisterny (CAS), 
technická  vozidla  (TA),  ve-
l i telské  vozidla_DA  L1Z. 
V ceně vozidla: 1) nová STK 
a EK, české, evidenční čísla. 
2) Vozidlo je barevně uprave-
né dle požadavků Vyhlášky 
53/2010. 2) použitou výbavu 
od  holandských  hasičů,  ve 
výborném  stavu. Kompletní 
nabídka,  našich,  vozidel 
v Havlíčkově Brodě na: htt-
ps://www.dobraci.sk/cars/, 
výbava, e-shop: https://shop.
dobraci.sk/. Ověřitelné refe-
rence 80 hasičských sboru, 
kterým jsme odevzdali auta 
v rocích 2003–2020.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Elektronický portál pro JSDH

Mobilní elektrocentrály

Od dobrovolných 
hasičů 

k profesionálům


