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Hasičská 
historieHasiči na síti – díl XIX. Pozvánka do (budoucího) 

Hasičského muzea v Příbrami

? Webová strana portálu startovac.cz s projektem renovace Pragy V3S.

Pro finální podobu Pragy V3S po zamýšlené renovaci se hasiči z SDH Jankovice 
inspirovali u svých kolegů ze slovenské Likavky. 

Crowdfunding – nehezké slovo, co však umí plnit sny i hasičům
Současnost je plná nových slov, 

které přinesl informačně propoje-
ný svět. Mnohdy mají nehezkou 
formu cizojazyčných výrazů. 
Jistě, v době národního obrození 
by je nejraději zapálený brusič 
jazyka nahradil ryze českým, 
třebas i uměle vytvořeným výra-
zem. Takový je i anglický termín 
„crowdfunding“. Přeložit jej mů-
žeme jako skupinové či chcete-li 
davové financování. Nejblíže mu 
snad bude český výraz sbírka, 
ačkoli oba výrazy nejsou obsahem 
opravdu totožné.  Začneme ale od 

Nový automobil Volkswagen 
Crafter pomáhá nyní dobrovol-
ným hasičům  ve Zděchově (okres 
Vsetín, Zlínský kraj). Polovinu 
celkových pořizovacích nákladů, 
které činily cca jeden a půl milionu 
korun, pokryly dotace  Zlínského 
kraje a Ministerstva vnitra ČR. 
Zbytek částky zaplatila obec Zdě-
chov. Automobil je osmimístný 
a sloužit bude zejména k dopravě 
osob. V nouzi najde využití i jako 
evakuační vozidlo. Zděchovští 
dobrovolní hasiči jsou zařazení 
do páté kategorie jednotek požární 
ochrany.

sbírky nejslavnější, ke které se 
rády hlásí i virtuální platfortmy 
nabízející crowdfundingové kam-
paně – sbírky na obnovu Národ-
ního divadla v roce 1881. Něco 
významného bylo tehdy zničeno 
a volalo to po obnovení, po národ-
ní solidaritě, sbírce všech sbírek. 
Zdařilo se! Sen českého vlastenec-
kého ducha se stal realitou. Důkaz 
najdete v Praze u Vltavy. Sbírky se 
pořádají i v těchto časech. Pomá-
hají, zachraňují, získávají drobné  
příspěvky. Kapka ke kapce, a na 
konci je již zajímavá suma, která 

potvrzuje mezilidskou solidaritu 
i v případě, že je nutné zalovit 
ve vlastní peněžence. Crowd-
fundingové kampaně jsou sbírky 
s přívlastkem, které umí vtáhnout 
veřejnost do zajímavých projektů 
a zajistit financování takřka všeho, 
o čem dokážete snít. Přispěvatel 
navíc může získat, kromě dobrého 
pocitu, i nějaký dárek, produkt či 
službu  od tvůrce celého projektu 
(druh dárku se odvíjí  od velikosti 
poskytnutého příspěvku).  Zásadní 
pro úspěch projektu je maximální 
využit í vir tuálního prost ředí 
internetu: sociální sítě, weby, 
sdílení, digitální komunikační 
platformy všeho druhu.         

Záchrana Pragy V3S
Jeden takový crowdfundingový 

sen se objevil v SDH Jankovice na 
Moravském Slovácku. Sbor vybíral 
finanční příspěvek na renovaci  
jejich Pragy V3S. Název projektu 
na crowdfundingovém portálu 
startovac.cz nesl heslo: „Zachraň 
hasičský speciál, zachráníš les“. 
Toto heslo naráželo na skutečnost, 
že jednotka v obci Jankovice je 

požárním plánem předurčena k zá-
sahům v katastru o rozloze 12 km2, 
který je až z 80 procent tvořen smí-
šenými lesy. Získání dotace na nut-
nou renovaci vozidla se jevilo jako 
nereálné. Volba crowdfundingové-
ho projektu se ukázala jako krok 
správným směrem. Hasiči chtěli 
na webu startovac.cz vybrat částku 
175.000 Kč. Plánovanou částku se 
jim podařilo shromáždit velmi brzy 
a v době redakční uzávěrky tohoto 
čísla Hasičských novin vybrali 
již více než 234.000 Kč (poslední 
možnost přispět na projekt byla či 
je – v závislosti, kdy čtete tyto řád-
ky – ohraničena datem 15. března). 
Rádi posíláme informaci o tomto 
úspěšném crowdfundingovém 
projektu – sbírce s přívlastky dále. 
Třeba může být inspirací i pro jiné 
sbory dobrovolných hasičů, aby 
nerezignovaly na svoje sny, i když 
se nedaří na ten či onen záměr 
zajistit dotaci či jiný obvyklý druh 
financování. Uf, naposledy píšeme  
crowdfunding. Je to opravdu pro 
naší mateřštinu i českou klávesnici 
nehezké slovo. Umí však plnit sny, 
a o to jde! 
(zdroj foto FB SDH Jankovice)

Hasičský záchranný sbor Zlín-
ského kraje obdržel neinvestiční 
dotaci z rozpočtu Zlínského kra-
je, a to ve výši sto padesáti tisíc 
korun. Dotace je poskytována na 
údržbu zásahových oděvů a plnění 
tlakových lahví izolačních dýcha-
cích přístrojů pro jednotky SDH 
obcí Zlínského kraje a na úhradu 
nákladů vzniklých v souvislosti 
s organizací cvičení složek IZS 
Zlínského kraje v roce 2021.

Nadace ČEZ poskytla obci Pro-
setín příspěvek ve výši 60.000 Kč 
na nákup dvou kompletů dýchací 
techniky Dräger PSS 4000 s oce-
lovou lahví a maskou s uchycením 
na kandahár za dosluhující dýchací 
přístroje Saturn S7. Zbývajících 
6.499 Kč uhradila obec Prosetín. 
Velice si toho vážíme a jsme ne-
skutečně rádi, že díky příspěvku 
Nadace ČEZ se nám podařila 
částečná obměna dýchací techniky 
a chceme jí tímto poděkovat. 

Martin Vít, 
velitel JSDHO Prosetín

Dotace pro hasiče 
z krajské pokladny  

Nadace ČEZ 
podpořila 

JSDHO Prosetín

Nový VW Crafter 
zamířil do Zděchova
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Přichází jaro a s ním i nové ri-
ziko venkovních požárů. Využijeme 
tak náš tradiční úvod k požárům 
a hasičských zásahům za uplynulé 
období k varování, které by vždy 
mělo zaznít, když se královna Zima 
vzdává svojí vlády. Hasiči varují 
před typicky jarním nešvarem, a to 
vypalováním trávy a spalováním 
odpadu. Obecně řečeno – plošné 
vypalování porostů je zakázáno, 
pálit odpad na hromadě lze, ale 
za dodržení určitých podmínek.  
Pamatujme, že vypalování porostů 
je podle zákona o požární ochraně 
striktně zakázáno. V případě po-
rušení tohoto zákazu hrozí podle 
zákona o požární ochraně vysoké 

pokuty. Málokdo si uvědomuje, že 
tyto aktivity přímo ohrožují lidské 
životy! I zdánlivě tak bezpečná 
činnost jako je spalování shraba-
ných porostů, může mít neblahé 
následky. Oheň se v otevřeném 
prostoru může velice snadno vy-
mknout kontrole, např. při silném 
větru, a způsobit nejenom ohrožení 
života a značné škody na majetku, 
ale také závažné ekologické ná-
sledky, např. v podobě ztráty části 
lesa či úhynu živočichů. Stačí jen 
neopatrnost, trocha nepozornosti 
nebo panika. I tak už je doba pro 
hasiče, profesionální i dobrovolné,  
dost složitá. Tak proč ještě zbytečně 
„přikládat“ pod oheň?!  

Profesionální hasiči ze stanice 
Uherské Hradiště vyjeli v březnu 
k havárii osobního vozidla v Bor-
šicích na Uherskohradišťsku. Po 
příjezdu na místo hasiči zjistili, 
že řidič osobního vozidla narazil 
do budovy místní hasičské zbroj-
nice, prorazil obvodovou stěnu 
a zastavil se až uvnitř budovy. 

Řidič prorazil zeď 
a zastavil až uvnitř zbrojnice

Řidič po nehodě zůstal ve vozidle 
zaklíněn. Hasiči muže z vozidla 
vyprostili s pomocí hydraulického 
vyprošťovacího zařízení a páteřové 
desky a předali do péče posádce 
zdravotnické záchranné služby. 
Velitel zásahu si na místo povolal 
technický kontejner ze Zlína, který 
obsahuje stabilizační soupravu. 

Hasiči páskou vyznačili nebezpeč-
ný prostor okolo budovy a provedli 
prvotní stabilizaci poškozeného 
objektu. Následně hasiči vytáhli 
osobní vozidlo ven z budovy. Na 
místo havárie se dostavil statik, 
který si narušený objekt prohlédl. 
Poté stanovil způsob, jakým mají 
hasiči budovu zpevnit, aby nedošlo 
k dalšímu poškození zbrojnice. 
Hasiči ze stanice Zlín tak s pomocí 
výdřevy objekt stabilizovali podle 
požadavku statika. Následně si po-
škozenou budovu převzal starosta 
obce, který dál zajistí společně 
s místními dobrovolnými hasiči 
dočasné uzavření vzniklého otvo-
ru. Poté bude nutné budovu opravit. 
Stržení objektu není naštěstí nutné.

dle zprávy 
por. Mgr. Lucie Javoříkové, 

tiskové mluvčí 
HZS Zlínského kraje

V sobotu 27. února krátce před 
17. hodinou byla na tísňovou linku 
HZS Středočeského kraje ozná-
mena letecká dopravní nehoda 
u Hostimi, která je částí města 
Beroun.  Volající uvedl, že jde o ne-
hodu malého dvoumístného letadla 
a osoby, které v něm cestovaly, jsou 
venku. Operační důstojník k udá-
losti poblíž silnice číslo 116 vyslal 
profesionální jednotku z Berouna. 
Po příjezdu hasičů na místo bylo 
upřesněno, že se stroj nachází na 
poli asi 70 metrů od silnice a leží 
koly nahoru. Dvě osoby bez vidi-
telných zranění předala jednotka 
do péče přivolané posádce zdra-
votnické záchranné služby, která 
je následně převezla do nemocnice 
na preventivní prohlídku. Hasiči 
u letounu odpojili baterii, provedli 

Dopravní nehoda letadla
protipožární opatření a zachytávali 
unikající provozní kapaliny. Po 
dojezdu pracovníka Ústavu pro 
odborné zjišťování příčin leteckých 
nehod, který si událost převzal, 
ještě jednotka zajistila nasvícení 

místa nehody pro účely dokumen-
tace a vyšetřování.

por. Ing. Tereza Fliegerová, 
tisková mluvčí 

HZS Středočeského kraje

Do Kostelce na Hané vyjížděli 
hasiči v závěru února k vážné že-
lezniční dopravní nehodě, při níž 
se střetl v obci na přejezdu vlak 
a osobní automobil. Ze zdemolo-
vaného vozidla hasiči zachraňovali 
řidiče a spolujezdce, kteří zůstali 
po srážce zaklíněni uvnitř. Hydrau-
lickými nůžkami odstřihli dveře na 
obou stranách automobilu a na pá-
teřní desce je s vážnými zraněními 
vyprostili ven. Jeden zraněný byl 
předán letecké záchranné službě, 
druhý do rukou ZZS. Celkem 
si záchranáři převzali do péče 4 

Srážka vlaku 
s osobním automobilem

zraněné osoby. Ve vlaku cestovalo 
20 osob, nikomu se nic nestalo. 
Cestující byli evakuováni a byla jim 
zajištěna náhradní přeprava. Místo 
zásahu si převzali hasiči Správy 
železnic a PČR k vyšetření okol-
ností a příčin železniční dopravní 
nehody. Zasahovala profesionální 
jednotka Prostějov a jednotky 
SDH Kostelec na Hané a Prostějov 
-Vrahovice.

dle zprávy
por. Mgr. Lucie Balážové, 

tiskové mluvčí 
HZS Olomouckého kraje

Únik oxidu uhelnatého 
V závěru minulého měsíce 

– z důvodu úniku nebezpečného 
oxidu uhelnatého – varnsdorfští 
hasiči ve spolupráci s Policií ČR 
a Zdravotní záchrannou službou 
evakuovali obyvatele bytového 
domu v ulici 5. května ve Varns-
dorfu. Jedna osoba byla převezena 
ZZS k ošetření do nemocnice. Pro 
ostatní evakuované zajistil OÚ 
Varnsdorf evakuační autobus ve 
kterém občané počkali na odstraně-
ní závady a odvětrání celé budovy. 

HZS Ústeckého kraje 

Poslední únorový týden vyjela 
jednotka profesionálních hasičů ze 
stanice Ledeč nad Sázavou k ohlá-
šené dopravní nehodě osobního 
vozidla na komunikaci u Kožlí.  
Při nehodě se zranila řidička vo-
zidla a dítě, které s ní ve vozidle 
cestovalo. Hasiči poskytli zraně-
ným osobám předlékařskou první 
pomoc a po příjezdu zdravotníků 
je předali do jejich péče. Dítěti 
hasiči věnovali plyšového mas-
kota hasičů dráčka Záchranáčka. 
Zraněné zdravotníci po nezbytném 

Zraněná řidička a dítě 
ošetření na místě události převezli 
sanitním vozem k dalšímu ošetření 
do havlíčkobrodské nemocnice. Na 
havarovaném vozidle hasiči pro-
vedli protipožární opatření a místo 
události technicky zabezpečili. 
Příčina, průběh a veškeré okolnosti 
dopravní nehody jsou předmětem 
policejního vyšetřování.

dle zprávy 
kpt. Ing. Bc. Petry Musilové, 

tiskové mluvčí 
HZS Kraje Vysočina 

Do obce Dobev, části obce 
Oldřichov byli v závěru února vy-
sláni profesionální hasiči ze stanice 
Písek, poplach byl vyhlášen jed-
notkám SDH obcí Písek, Kestřany 
a Oldřichov. Požár byl na tísňovou 

Škoda po požáru šla do statisíců
linku nahlášen jako požár osobního 
auta. Průzkum na místě upřesnil, 
že hoří osobní auto značky Citroën  
C4. Dále že od hořícího auta chytl 
i dřevěný přístřešek, pod kterým 
auto stálo, a požár se rozšířil i na 
zděnou garáž. Požár se podařilo 
zasahujícím hasičům dostat rychle 
pod kontrolu. Dohašování pak spo-
čívalo nejen v dohašení Citroënu, 
ale také v rozebrání střechy garáže 
a dohašení všech ohnisek tohoto 
objektu. Příčina vzniku požáru je 
v šetření.

(HZS Jihočeského kraje)

Dvě hasičské jednotky zasaho-
valy počátkem března v průmy-
slovém areálu poblíž Hrušovan 
nad Jevišovkou. Zraněný muž 
se nacházel v několikametrové 
hloubce a byl při vědomí. Po ošet-

Vyproštění zraněného z hloubky

V Karlových Varech hořela 
v únoru bývalá sokolovna. Oheň 
zasáhl celou střechu, dostat plame-
ny pod kontrolu se hasičům podaři-
lo po téměř pěti hodinách zásahu. 
Použít museli hasiči i hasební pěnu, 
aby vyplnili část podkroví, kam se 
nebylo možné kvůli poškozeným 
stropům dostat. Příčina požáru 
a výše škody je v šetření. Zasahující 

Sokolovna v plamenech 
jednotky: HZS Karlovy Vary (CAS 
20 Scania, CAS 20 Scania, CAS 30 
T815-7, AŽ 40 Iveco), HZS Soko-
lov (CAS 30 T815-7, PPLA Iveco), 
JSDH Ostrov (CAS 20 Man), JSDH 
Stará Role (CAS 24 L101), JSDH 
Chodov (CAS T815), JSDH Hájek 
(CAS 30 T815-7), JSDH Horní 
Slavkov (CAS 20 T815)
(zdroj HZS Karlovarského kraje)

U požáru roubené chalupy ve 
Smržovce zasahovalo v únoru 
šest hasičských jednotek. Velitel 
zásahu po příjezdu zajistil odpojení 
objektu od elektrické energie. Po-
žární útok byl veden vnější i vnitřní 
zásahovou cestou, celkem byly 
nasazeny tři vodní proudy C a spe-
ciální vysokotlaké řezací a hasicí 
zařízení CCS Cobra. Po lokalizaci 
události byla s jeho pomocí dohašo-
vána skrytá ohniska.  Vyšetřovatel 
příčin požáru stanovil předběž-
nou výši škody na 1.500.000 Kč 
a uchráněné hodnoty na 1.000.000 
Kč. Zasahující jednotky: HZS LK 

Požár roubenky
stanice Tanvald a Jablonec nad 
Nisou, JSDHO Tanvald – Tanvald 
Šumburk, Smržovka – Smržovka 
město, Velké Hamry – Velké Ha-
mry I a Desná. 

zdroj textu a foto: HZS LK

ření záchrannou službou jej hasiči 
vyprostili a následně transportovali 
k vrtulníku záchranné služby. 

Jaroslav Mikoška, 
tiskový mluvčí 

HZS Jihomoravského kraje 

Ještě nedávno jsme upozorňo-
vali na silný mráz, který svíral 
nejen Pardubický kraj, ale celou 
republiku. Teď mnohé z vás trápí 
voda, která zaplavuje sklepy. Ne-
jedná se o povodně ani záplavy, 
ale o mrazem popraskané vodo-
vodní potrubí. Hasiči odčerpávali 
vodu například v Hrochově Týnci, 
Moravské Třebové, Chrasti, Par-
dubicích-Rosicích a v samotných 
Pardubicích. Fotografie je z míst, 
kde jednotka hasičů odčerpávala 
zhruba 20–30 m3 vody ze sklepa, 
který byl zatopen až do výšky 
téměř dva metry! V takových pří-
padech si dávejte pozor, může se 
stát, že než na prasklé vodovodní 
potrubí přijdete, mohou vám pro-
téci i tisíce litrů vody.  dle zprávy 

por. Bc. Venduly Horákové, 
HZS Pardubického kraje 

Havárie 
vodovodních potrubí
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Antika zrodila nejen technické vynálezy pro krocení ohně, ale experimentovala 
i s ohněm jako zbraní – včetně zapálení nepřátelských lodí pomocí zrcadel.  

Středověká rytina s pohledem do pracovny vynálezce Ktésibia. 

Již v časech antiky vzniká ruční hasičská stříkačka. 

Tradiční vyobrazení sv. Floriána. 

nebo pohan Ktésibios?

Odbila desátá hodina, 
milý Ktesibie,  
našeho městečka patrone, 
chraň nás od ohně…

(variace na dávné  
hlášení ponocného)

Svatý Florián

Úvodem
Pozorný čtenář si jistě všiml, 

že jsme poněkud pozměnili citaci 
z hlášení ponocného, které se na-
příklad na moravské Hané mohlo 
místy ozývat ještě v polovině 20. 
století. Co je to za podivné jméno, 
rozmar tiskařského šotku, ne-
místný šprým? Neměl by tam být 
náhodou místo jakéhosi Ktésibia 
jmenován nám všem dobře známý 
svatý Floriánek? Odpovídáme 
zcela lakonicky, že měl. Odpusťte 
nám tuto malou mystifikaci, jejímž 
cílem bylo uvést na hasičské jeviště 
poněkud zapomenuté geniální du-
chy antiky, jejichž odkaz je při boji 
s požáry využíván  i v moderní sou-
časnosti. To nás vede k heretické, 
chcete-li kacířské otázce, zda  by 
v nikách a výklencích hasičských 
zbrojnic, na hasičských praporech 
a dalších atributech duchovní 
a časové kontinuity hasičského 
hnutí neměla být minimálně vedle 
svatého Floriána z rakouského 
Lorchu i busta či kresba ctihodného 
učence Ktésibia: pohana z egyptské 
Alexandrie  ze 3. století před naším  
letopočtem? 

Boj o svatého Floriána
Evropská  civilizace čerpala 

vždy mnoho pozitivního z odkazu 
antiky. Rovněž svatý Florián je 
zobrazován jako římský voják. 
Zde se ovšem nejedná o žádné 
kladné antické reminiscence, ne-
boť Florián byl jako křesťan v ob-
dobí vlády císaře Diokleciána pro-
následován a nakonec za svoji víru 
i  popraven. První rakouský svatý, 
velmi populární světec českého 
venkova a patron hasičů, takový je 
svatý Florian. Jak se vlastně svatý 
Florián stal „čestným členem“ 
mnoha hasičských sborů? Možná 
za to může malíř, který jako první 
v rámci křesťanské ikonografie do-
plnil světcovo vyobrazení o jeho 
charakteristický atribut – vědro 
s vodou, někdy i rovnou vyléva-
nou na hořící dům. V duchovní 
rovině je však voda především 
symbolem, který je v protikladu  
k ohni. A ve vodě skončil římský 
voják, pozdější svatý Florián svůj 
život utopením z rukou římských 
katů. Zachovala se i legenda, kte-
rá říká, že jednou svatý Florián 
zachránil modlitbou hořící dům. 

Modlitba je pochopitelně hasební 
látka, na kterou se nedá příliš 
spoléhat, zdůraznil by jistě i pan 
farář z kazatelny. Tím jsou ovšem 
vztahy svatého Floriána a hasičů 
vyčerpány. Stačí tak výše napsané 
k tomu, aby měl svatý Florián tak 
výsostně výjimečné postavení 
v hasičských symbolech?

    

Boj o pohana Ktésibia    

Pozvěme na scénu naší odleh-
čené disputace i druhého adepta, 
který by se rád viděl vyšitý na 
hasičském praporu či umístěný 
v podobě sošky či busty v čest-
ném výklenku hasičské zbrojnice. 
Vida, támhle už jde! Prosíme klid. 
Ti z vás, kteří pískají na protest, že 
k takové zásadní debatě přichází 
oblečen v jakémsi necudném pru-
hu látky s odhalenou hrudí, nechť 
si vyslechnou i vysvětlení oděv-
ních trendů z archaických časů.  
Pruh látky je himation. Jedná se 
o svrchní oděv typu pláště, který 
nosili muži v antickém Řecku až 
do helénistického období. Pojďte 
blíž. Vaše jméno? „Ktésibios“. 
Povolání? „Vynálezce a manažer 
Alexandrijské knihovny.“ Do-
plňme ještě z dostupných zdro-
jů, že úplně prvním povoláním 
Ktésibia bylo řemeslo holičské. 
Kolonka náboženské vyznání? 
Zaškrtneme pohan, i když tím 
nemyslíme například st r iktní 
ateismus vědeckého ducha. Spíše 
bylo jeho duševní oporou nějaké 
polyteistické náboženství antiky 
či například f ilozof ický směr 
epikurejství, který si v době jeho 
života získával mnoho příznivců. 
A nyní k tomu hlavnímu, co tento 
důstojným vousem zdobený muž 
vykonal ve prospěch hasičů. Na-
místo svatého Floriána nespoléhal, 
že vodu dopraví k požáru modlit-
ba nebo pouze vědra předávaná 
v řetězu lidských rukou.  Řešení, 
které nabídl Ktésibios už před více 
než 2000 lety, je ryze vědecké 
a  platné do současnosti. Mimo 
jiné důmyslné vynálezy je totiž 
Ktésibios považován za duchov-
ního otce tlakové vodní pumpy 
i dvojčinné hasičské stříkačky. 

Na tomto principu sestrojené 
hasičské stříkačky se objevovaly 
i v prvních hasičských útvarech ve 
starověkém Římě, kde ve spojení 
s hadicemi představovaly ty po-
slední „výstřelky“ hasičské tech-
niky. Rovněž se v antice uplatnila  
i Ktésibiem definovaná technická 
řešení čerpání vody ze studní. 
V porovnání s dnešními pumpami 
byla kapacita těchto starověkých 
čerpadel žalostná. Pořád to však 
byl olbřímí pokrok v porovnání 
s klasickým vědrem zavěšeným 
na rumpálu. Tyto zázraky antiky 
byly na více než na patnáct století 
bohužel zapomenuty a čekaly na 
svoje složité znovuobjevování.     

Důkazní nouze 
Předložili jsme váženému ha-

sičskému čtenářskému obecen-
stvu, dozajista se zřejmou dávkou 
nadsázky, otázku, zda by alespoň 
někdy nebylo lepší hlásit se nikoli 
pouze ke svatému Floriánovi, ale 
i k důvtipnému pohanu Ktesibio-
vi. Nechceme tím určitě vyvolat 
žádnou vlnu obrazoborectví, která 
by znamenala nutnost chránit 
každou sošku svatého Floriánka 
pancéřovým sklem a bezpečnostní 

kamerou. Naším cílem je pouze 
připomenout technické zázraky 
časů antiky, které se dotýkají 
hasičů i dnes. Připomenout víru 
i rozum prostřednictvím jednoho 
světce a jednoho vědeckého gé-
nia. Hodně lidí si láme hlavu tím, 
proč bylo množství technických 
zázraků antiky na tak dlouho dobu 
zapomenuto a muselo být znovu 
uváděno na scénu až v novověku. 
Kdo ví, někdo může i tvrdit, že 
rozum byl tehdy až příliš překry-
tý vírou. Buď jak buď, Hasičské 
noviny chtějí připomenout tradič-
ního patrona hasičů – sv. Floriána 
i vynálezce, který by si úřad 
takového čestného patronátu – za 
vynález vodní pumpy i hasičské 
stříkačky již před 2 300 lety – roz-
hodně také zasloužil. Resumé ve 
sporu: sv. Florián versus pohan 
Ktésibios? Pro značnou důkazní 
nouzi, nedostatek očitých svědků 
i možnost, že činy obou mohly 
být ve smyslu světského sporu již 
promlčeny, se závěrečný verdikt 
odkládá na neurčito. 

Epilog   

Zapomněli jsme na jednu věc, 
že patronem, ve smyslu tradiční 

rodiny křesťanských svatých, 
rozhodně Ktésibios z Alexandrie, 
jako pohan, být ani nemůže. Na 
straně druhé, nejen hasiči, ale 
i křesťanská církev může být 
technickému géniu Ktésibia za 
mnohé vděčna. Byl totiž vynález-
cem varhan, hudebního nástroje, 
jehož podmanivý zvuk je syno-
nymem meditativní atmosféry 
v křesťanských svatostáncích.  
První varhanicí v dějinách byla 
Tháis, manželka Ktésibia. Píš-
ťaly prvních starověkých varhan 
využívaly vzduchu  generovaného 
v zásobníku působením vodní 
zátěže. Církevní otcové bohužel 
velebné vodní varhany považovaly 
za pohanský nástroj a ty, kteří na 
ně hráli, odmítali i pokřtít. Poz-
dější koncil v Arles v roce 314 
našeho letopočtu dokonce všechny 
varhaníky rovnou exkomunikoval 
z církve. Stalo se tak deset let poté, 
co mučednickou smrtí zahynul 
římský voják, pozdější katolický 
světec sv. Florián z Lorchu. Víra 
a rozum, bohužel,  nejdou vždy po 
stejné cestě 

Připravil Mirek Brát, 
zdroje foto: via wiki, flickr, 

youtube, pinterest 
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Spolupráce českých 
a slovenských dobrovolných hasičů 

V naší pravidelné rubrice věnované pohledu na hasičské dění ve Slo-
venské republice chceme  připomenout dva roky, které uběhly od setkání 
představitelů českých a slovenských dobrovolných hasičů ve slovenské 
Galantě. Jednalo se o setkání představitelů Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska a Dobrovolné požární ochrany Slovenské republiky. Spolky 
zastupovali jejich nejvyšší představitelé. Za českou stranu jednání vedl 
starosta SH ČMS Jan Slámečka, Dobrovolnou požární ochranu Slovenské 
republiky zastupoval její prezident Pavol Celuch. Dodejme pro zajíma-
vost, že v době jednání měla Dobrovolná požární ochrana Slovenské 
republiky 90 000 členů organizovaných  ve 2 357 sborech. Zajímavostí 
je, že součástí jednání představitelů SH ČMS v Galantě v únoru 2019 
bylo i setkání a podpis dokumentu o spolupráci s vedením Maďarského 
hasičského svazu. 

(zdroj snímku: J. Slámečka a P. Celuch, dh.cz)

 

Žabeň   
Dnešní cesta za historií sborů dobrovolných hasičů vás zavede do obce 

Žabeň, která se nachází v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském 
kraji. Žije zde 885 obyvatel. S trochou symboliky v ní můžeme spatřit 
i ideu SH ČMS, která zastřešuje regiony Česka, Moravy i Slezska. Téměř 
celý katastr obce Žabeň, včetně celé zástavby, leží na Moravě, ale malé 
okrajové části katastru zasahují také do Slezska. Vznik hasičského dob-
rovolnictví poutavě dokládají dobové zápisy: Jedenáct let trval spánek 
hasičské myšlenky založit Sbor dobrovolných hasičů v Žabni. Spal dří-
maje s otevřenýma očima, neboť někteří místní občané pro něj pracovali 
a získávali  proň půdu chtějíc, aby po založení byl silný a schopen života. 
K tomu došlo v roce 1925 po dohodě několika málo žabenských občanů, 
kteří se přičinili, aby okolní sbory, paskovský a sviadnovský, uspořádaly 
u nás v Žabni požární cvičení. Taktéž aby jejich hlavní činitelé žabeňským 
občanům vysvětlili poslání hasičského sboru a jeho význam k bližnímu...
Požární cvičení bylo pořádáno dne 7. června 1925 u bývalé lávky, nyněj-
šího mostu přes Olešnou. Po tomto cvičení se konala přednáška v hostinci 
Ludvíka Stachy. Po této přednášce byli vybídnuti místní občané, aby 
přistoupili do nově zakládajícího se sboru a potvrdili vstup svými podpisy. 
Tuto skvělou hasičskou myšlenku vzalo za svou 26 přítomných občanů. 
Stav členů dobrovolného hasičského sboru v době druhé světové války 
roce 1941 činil 38 mužů a 6 žen.  První schůze hasičů formou mimořádné 
valné hromady v osvobozené republice se konala v měsíci, kdy válka 
skončila – 24. května 1945. V roce 1990 se obec Žabeň osamostatnila. 
Příběh hasičského dobrovolnictví v obci se chystal na vstup do nového 
tisíciletí… V roce 2000 sbor oslavil 75. výročí založení. Při této příleži-
tosti OÚ zakoupil  sboru spolkový prapor, který byl slavnostně požehnán  
při mši v žabeňské kapličce. 

zdroj foto: zaben.cz

HASIČSKÁ HISTORIE

Na oficiální webové prezentaci Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska (www.dh.cz) najdete řadu zajímavých informací, aktualit, 
dokumentů i cenných rad, které pomohou při řešení mnoha problémů. 
V odkazu vnitroorganizačních informací naleznete například souhrn 
zevrubných metodických pokynů. Nechybí mezi nimi metodický pokyn 
týkající se kontrolní činnosti. Mnoho složitých debat a konce neberou-
cích diskuzí  rychle vyřeší metodický pokyn pro veřejné vystupování 
hasičů či metodický pokyn pro používání symbolů SH ČMS a předmětů 
s ochrannou známkou. Další pokyny se týkají například způsobu vyři-
zování stížností členů SH ČMS nebo postupu organizačních jednotek 
SH ČMS při pořízení historického praporu. V dokumentech vnitroorga-
nizačních informací naleznete rovněž odpovědi, které se týkají statutu 
čestných vyznamenání a titulů SH ČMS. 

Letošní zima návštěvám hor 
doma či v zahraničí příliš nepřála 
(diplomaticky řečeno). Nebyla tak 
ani šance potkat speciální hasič-
skou techniku určenou pro zásah 
v horských oblastech. A tak vám 
na stránkách Hasičských novin 
zprostředkujeme alespoň setkání 
s historickou technikou hasičů 
v rakouském středisku Lech am 
Arlberg. Jedná se o rolbu KLF 
Pistenbully. 145. Sloužila ve stře-
disku Lech v  letech 1987–2018, 
nyní je umístěna v hasičském mu-

 INFO Z ČINNOSTI KANCELÁŘE SH ČMS

VE ZKRATCE

Dobrák z SDH Lubenec, Standa 
Zatloukal, se zranit při lyžařském 
výcviku a je upoután na invalidní 
vozík. Jeho příběh se dostal k lidem 
z nadačního fondu REGI Base a ta 
mu vykouzlila úsměv na tváři. 
Nadační fond dodal před dvěma 
lety hasičům z Královéhradec-
kého kraje nové vozíky Segway, 
které byli vyvinuty pro pacienty 
s poškozením páteře, které umožní 
volný pohyb. Dají se ovládat jed-
nou rukou a mají obrovský dosah 
v dostupnosti v terénu, v písku i ve 
sněhu. A jak se nadační fond REGI 
Base dověděl o Standovi? „Když 
předával nadační fond roušky 
v Ústeckém kraji a představili nám 
i záběr jejich činnosti, oslovil jsem 
pana Čecha a seznámil ho s příbě-
hem Standy. Po odeslání dalších 
informací následovala návštěva, 
kde se potvrdila možnost podpory. 
A nyní Standa přebírá Segway 
v hodnotě 680 tisíc tady v Chodo-
vě. Velmi si podpory REGI Base 
vážím a jsem rád, že bude Standa 
více mobilní a bude si moci více 
užívat, jako my ostatní,“ řekl Jiří 

Dobrovolný hasič Standa dostal Segway 
v hodnotě 680 tisíc Kč

Henc, starosta krajského sdružení 
hasičů Ústeckého kraje. „Standa 
byl  v Praze na testování, provedlo 
se zkušební zahřívací kolečko, 
kdy si vyzkoušel jízdu na Vyše-
hrad. Osahal si, jak vozík funguje 
při jízdě z kopce, do kopce i na 
dlažebních kostkách s nějakými 
těmi obrubníky. Vozík zvládá po 
nabití až 40 kilometrů a v rázovi-
tém kraji, ve kterém Standa žije, 
mu bude velkým pomocníkem 

a ulehčí tak i jeho mamince, která 
Standovi doposud v cestách po 
okolí pomáhala. Tímto předáváme 
Standovi vozík Segway a stává se 
tak prvním dobrovolným hasičem, 
který si bude moci užít tuto vymo-
ženost,“ uvedl Hynek Čech. Standa 
Zatloukal měl z vozíku ohromnou 
radost a ke všem, kteří mu pomohli, 
pronesl: „Jak pro mě, tak i pro ty, 
kteří mi pomáhají je velmi fyzicky 
náročné pohybovat se ve venkov-
ním terénu na invalidním vozíku. 
Kolikrát mě musí tlačit i dva lidé, 
je to opravdu náročné. Moje první 
zkušenost na tomto vozíku, který 
jsem si zkoušel v Praze, byla ne-
skutečná. Byl jsem překvapený, 
jaký terén zvládne a s jakými 
překážkami si poradí. Díky němu 
jsem se dostal na místa, na která 
bych se dříve nedostal. Je to pro 
mě velká svoboda a věc, která mi 
nabízí neskutečné množství mož-
ností a těším se na hodně najetých 
kilometrů. Pomoci si velmi vážím 
a jsem vděčný, že ho můžu mít 
a mockrát děkuji.“

KSH ČMS Ústí nad Labem

Zajímavý postřeh o efektu 
přihlížejících, chcete-li „čumi-
lů“ u hasičských zásahů nám do 
redakce poslal Karel Potužník 
z SDH Děčín III Staré Město.   

Je to jev, kdy lidé nenabídnou 
pomoc ve stavu nouze, pokud jsou 
na místě přítomny i další osoby. 
To vše je umocněno v případě, 
kdy jsou ve společnosti cizích lidí, 
nebo nepříliš známých jedinců. To 
známe přesně ze života českých 
panelových sídlišť, kde vládne ano-
nymita. Lidé se navzájem neznají 
ani ve společném panelovém domě. 
Veškerá činnost takových lidí je 
plně motivována především vlast-
ním prospěchem, který upřednost-
ňují před starostí o druhé, pomoci 
jim v nouzi nebo nebezpečí. Shlu-
kují se tam, kde nejvíce překážejí 

Hasičský záchranný sbor Jiho-
českého kraje začal v roce 2020 
s realizací projektu hasičských 
koutků na požárních stanicích. 
Projekt navazuje na úspěšný pro-
jekt „Pár minut s hasičem“ – rea-
lizace multimediálních učeben na 
územních odborech HZS Jihočes-
kého kraje. Učebny jsou zřízené 
v Českých Budějovicích, Táboře, 
Jindřichově Hradci, Strakonicích, 
připravuje se v Písku. Slouží jako 
vhodné zázemí pro zajištění ex-
kurzí, školení, cvičení, činnost 
krizových štábů. Jsou vybaveny 
interaktivní dotykovou tabulí 
a edukativními pomůckami pro 
výuku ochrany člověka za mimo-
řádných událostí a běžných rizik. 
Hasičské koutky jsou budovány 
na menších pobočných požárních 

Roušky pro učitele
Hasičský záchranný sbor ČR 

rozvezl během 24. února 2021 po 
celé republice ochranné pomůcky 
pro pedagogické pracovníky. Jed-
nalo se o 3 467 312 kusů respirátorů 
typu FFP2 z pohotovostních zásob 
Správy státních hmotných rezerv 
ve prospěch Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, a to za úče-
lem ochrany pedagogických pra-
covníků a ostatních zaměstnanců 
zajišťujících činnost škol. V terénu 
bylo 17 nákladních automobilů 
a 35 příslušníků (HZS ČR). 

Radslavská přilba 
2021 zrušena 

SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Radslavice v souvislosti se 
stále trvajícím ohrožením infekcí 
koronaviru covid 19 ruší konání 
19. ročníku mezinárodní noční 
soutěže hasičské všestrannos-
ti „Radslavská přilba“ v termí-
nu 27. března 2021. Nový termín 
soutěže bude stanoven až v situaci 
uvolnění opatření na konání veřej-
ných sportovních akcí.

(ilustrační foto foto 
SDH Radslavice)

Zpravodaj hasičského  
sportu 2021 

Na webu dh.cz je možno si 
přečíst nové číslo Zpravodaje 
hasičského sportu. Čeká na vás 
například rozhovor s trenérem 
sportovního oddílu SDH Bozkov 
Karlem Čermákem. Zpravodaj 
přináší tipy na atraktivní domácí 
tréninky či informace o projektu 
Nadace ČEZ, na kterém mohou 
hasiči participovat. Nechybí ani 
kalendář připravovaných sportov-
ních akcí SH ČMS pro rok 2021. 
Nenechte si ujít nové číslo Zpravo-
daje hasičského sportu!  

Hasiči mají nově 
přístup i do evidence 
infekčních nemocí 

V únoru 2021 vyšla ve sbírce 
zákonů novela zákona č. 320/2015 
Sb., o Hasičském záchranném 
sboru České republiky. Ta nově 
hasičům umožní v rozsahu nezbyt-
ném pro plnění konkrétního úkolu 
žádat od správce evidence nebo 
zpracovatele poskytnutí informací 
z informačních systémů infekčních 
nemocí vedených podle zákona 
o ochraně veřejného zdraví.

Efekt přihlížejícího

Hasičské koutky

zasahujícím složkám IZS: hasiči 
– policie – zdravotníci. Kritizují 
rozhodnutí velitele zásahu a práci 
zasahujících složek, dělali by vše 
jinak, lépe. Další pořizují snímky 
na mobil z bezprostřední blízkosti 
události. Nejen překáží, ale sami 
sebe ohrožují. Nedbají na pokyny 
zasahujících složek IZS.  Nejde jen 
o požáry, podobné se děje u do-
pravních nehod. Pokud je na místě 
pouze jedna osoba, svědek mnohdy 
tragické události, okamžitě přivolá 
pomoc. Pokud je na místě více lidí, 
většinou na vzniklou situaci vůbec 
nereagují. Že by spoléhal jeden na 
druhého? To vše vidíme v tisku 
i TV. Vše je opěrným bodem vy-
právění o požárnících – hasičích. 
Někdy jde o tak spletité a zamotané 
příběhy v jeden uzel, že by jej ne-
dokázal rozmotat ani velice zdatný 

stanicích, kde není dostatek pro-
storu pro velkou výukovou učebnu. 
Koutky jsou tvořeny velkoplošnou 
vzdělávací tapetou s obrázkem 
hasičské stanice, přilepené na 
stěnu, a dřevěným domeček rizik 
3D s podstavcem, který je vybaven 
výukovým materiálem z oblasti 
ochrany obyvatelstva a požární 
ochrany. Zázemí slouží pro zasahu-
jící hasiče při provádění dětských 
exkurzí na požárních stanicích. 
Pomocí velkoplošné tapety dětem 
vysvětlí, jak to chodí u hasičů, jak 
se hasiči oblékají, jak přijímají tís-
ňové hovory, jakými vozidly jezdí 
k zásahu. Cílem HZS Jihočeského 
kraje je postupně vybudovat ha-
sičské koutky na všech požárních 
stanicích v Jihočeském kraji. Vzdě-
lávání dětí předškolního a školního 

Z olympiády do hasičské zbrojnice
zeu – Landesfeuerwehrmuseum 
Franstanz, do kterého se podíváme 
v příštím čísle Hasičských novin 
(v rubrice tradičních pozvánek 
do muzejních hasičských expozic 
doma i v zahraničí). Ještě jedna za-
jímavost o této historické hasičské 
rolbě…. Poprvé byla použita, jako 
klasická rolba, na olympijských 
hrách v Insbrucku v roce 1976. 
Přestavěna na „hasičskou rolbu“ 
byla až později. 

Zdroj foto: feuerwehr-lech.at 
     

skaut. Jde přímo o uzel gordický, 
už navždycky. Práci příslušníků 
HZS a členů JSDHO vnímám jako 
poslání hrstky lidí vždy připrave-
ným k pomoci potřebným v nouzi 
a ohrožení života, majetku. Bez 
ohledu na politickou, nábožen-
skou i společenskou příslušnost, 
pomáhají všem. Řádky shora 
uvedené nejsou vymyšlené, vše 
je vědecky popsáno. V roce 1998 
se začnou američtí sociální psy-
chologové Bibb LATANÉ (1937) 
a John M. DARLEY (1988–2018) 
blíže o celou věc zajímat. Ve své 
vědecké práci fenomén zvaný 
„Efekt přihlížejícího“ blíže popí-
ší.  V takových případech často 
slyšíme: „Nechtěl jsem se do toho 
plést!“ Jiní nabízí svá vysvětlení: 
„Předpokládal jsem, že o pomoc 
zavolá někdo jiný!“

věku, dospělých, seniorů, hendike-
povaných osob v oblasti ochrany 
obyvatelstva, požární ochrany 
a integrovaného záchranného sys-
tému považuje HZS Jihočeského 
kraje za svoji prioritu.

kpt. Mgr. Kamila Mráčková, 
oddělení ochrany obyvatelstva 

KŘ HZS Jihočeského kraje
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HASIČI NA SÍTI XXIX.

Za formou i obsahem zdařilou webovou prezentací tentokráte zamí-
říme do Královéhradeckého kraje a města Červený Kostelec. Tradice 
hasičského dobrovolnictví započala v Červeném Kostelci již v 19. století. 
Zkrátka, ve městě s přívlastkem Červený je třeba se mít před červeným 
kohoutem na pozoru. Už na sklonku roku 1873 se město snažilo o schvá-
lení stanov spolku, který byl skutečně založen a pojmenován Sbor dob-
rovolných hasičů. Jeho historie je díky tehdy ručně psané kronice velmi 
dobře uchována. Město Červený Kostelec je zřizovatelem jednotky, 
která je  zařazena jako JPO kategorie II. A červenokostelecký hasičský 
web? Ten je přehledně a srozumitelně vystavěn. Návštěvník stránek se 
dozví mnoho zajímavého z činnosti sboru i jednotky. Z hlediska formy 
snad jen jedna drobnost: všimli jsme si, že u adresy webu (http) chybí 
vylepšující závěrečné „s“, jedná se o nezabezpečený web. Internetové 
bankovnictví červenokostelečtí hasiči neprovozují, takže jistě taková 
„ajťácká“ malichernost nevadí. Co nás na webu zaujalo? Informace, 
že červenokostelečtí dobrovolní hasiči ale provozují vlastní rekreační 
chatu v Krkonoších v Horní Malé Úpě – pro letní i zimní pobyty. Že 
neuhodnete, jak se jejich chata jmenuje? U sv. Floriána!      

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 březnu roku 2020?  
Naše rubrika vám chce připomenout události, příběhy, zprávy – tuctové 
a všední či naopak výjimečné a důležité z obecného i hasičského hledis-
ka, které se udály již před delším časem. Můžete pak porovnávat, zda je 
aktuální měsíc roku 2021 jiný či podobný, než byl ten, který se již po pás 
propadl do řeky času… 

Bohužel, když se přeneseme do měsíce března roku 2020, zjistíme, že 
z noční můry světové pandemie koronaviru jsme se ještě neprobudili – a to 
se úvodní dějství chmurné současnosti začalo odvíjet právě před rokem… 
V březnu 2020 začali hasiči provádět evakuace našich občanů z evrop-
ských letišť. Například 15. března 2020, dorazil autobus Záchranného 
útvaru HZS ČR na letiště ve Vídni. Další autobus HZS Středočeského kra-
je vyrazil na letiště do Mnichova. Autobus HZS Libereckého kraje jel na 

letiště  Frankfurt. 
Všechny cesty byly 
samozřejmě reali-
zovány, ve spolu-
práci s krajskými 
hygienickými sta-
nicemi, za přísných 
hygienických opat-
ření tak, aby byla 
minimalizována 
možnost dalšího 
přenosu nákazy. 

(zdroj 
HZS ČR)

Úvodní strana webu

Stránky SDH Červený Kostelec 
http://www.sdhck.cz

VE ZKRATCE

Letečtí záchranáři hasičů v akci
Situaci záchrany na zamrzlých plochách nacvičovaly tuto zimu 

i letecká záchranná služba a skupina hasičských leteckých záchranářů 
z královéhradecké centrální stanice. Do ledové vody se cvičně propadli 
figuranti na slepém rameni řeky Labe v Hradci Králové. Hasiči spolu 
se záchranáři nacvičovali postupy záchrany pomocí lanových technik 
s využitím vrtulníku, zároveň si vyzkoušeli společnou komunikaci mezi 
posádkou vrtulníku a leteckým záchranářem. 

dle zprávy Martiny Götzové, tiskové mluvčí HZS KHK

Tým hasičských psychologů při-
pravil stručný informační materiál 
s praktickými tipy pro příbuzné 
a blízké nemocných kvůli šíření 
COVID-19.  Materiál je zaměřen na 
podporu těch nemocných, jejichž 
zdravotní stav je velmi vážný.  
Kontakt s blízkými během nároč-
ných životních situací je jednou ze 
základních potřeb. Blízká setkání 
nás naplňují životodárnou silou 

Obec Radonice v Ústeckém kraji je nyní vybavena novým zásahovým vozidlem CAS 
20/4000/240 S2R na podvozku SCANIA P440. Hliníková nástavba vozidla je po celé 
délce opatřena výklopnými stupačkami!                          foto FB SDH Radonice

Podpůrný informační materiál 
hasičských psychologů

a posilují pocit, že jsme milováni. 
Dnešní doba je svízelná v tom, že 
si musíme zvykat na spoustu ome-
zení, jejichž pozitivní efekt někdy 
nebývá přímo viditelný a dostaví 
se až později. Koloběh života ne-
lze navzdory různým opatřením 
zastavit. Naopak na nás klade 
nové požadavky. Jedním z nich je 
podpora našich blízkých na dálku. 
Může nás inspirovat myšlenka, 

že „lidský vztah dovede překonat 
bolest i odloučení“. Jak můžeme 
zůstat v kontaktu se svými blízký-
mi, kteří jsou hospitalizováni nebo 
v izolaci?  I když jsou návštěvy 
v nemocnicích nebo sociálních 
zařízeních zakázány, pokusme se 
zjistit, zda se můžeme se svým 
blízkým vidět alespoň přes sklo 
nebo pod oknem. Můžeme přitom 
spolu mluvit přes mobil. Můžeme 
také napsat na velký papír povzbu-
divý vzkaz, zamávat si nebo třeba 
položit pod okno květinu. Může-
me využít staré dobré způsoby, 
například napsat dopis či poslat 
pohlednici. Ale buďme zároveň 
i kreativní a hledejme nové cesty, 
jak svým blízkým vyjádřit, že 
nám na nich záleží.  Pokud je náš 
blízký upoutaný na lůžko, spojme 
se s ním alespoň přes mobil nebo 
přes tablet. Je-li to možné, nejlepší 
je videohovor, při němž můžeme 
nemocnému ukázat, co právě dělá-
me a jak se daří našemu domácímu 
mazlíčkovi, děti mohou zazpívat 
písničku nebo ukázat namalované 
obrázky. Slovem se dá vyjádřit 
mnohé, můžeme například své-
mu blízkému říct, že ho na dálku 
objímáme. Můžeme také doručit 
fotku rodiny či domácího mazlíčka 
nebo namalovaný obrázek od dětí 
a požádat personál nemocnice nebo 
sociálního zařízení, zda by je náš 
blízký mohl mít u sebe. Mějme na 
paměti, že zřejmě bude potřeba, 
aby tyto předměty byly ošetřeny 
podle předpisů zdravotnického 
nebo sociálního zařízení (např. 

Dotace na stránkách SH ČMS 
– www.dh.cz

Informace o již čerpaných 
dotačních titulech a informace 
o vybraných titulech s možností 
čerpat.

Dotace a granty HZS ČR 
– www.hzscr.cz

Investiční dotace pro JSDH obcí 
a účelové neinvestiční dotace

Národní sportovní agentura 
– www.agenturasport.cz

Koordinuje ministerstva, je-
jichž součástí jsou sporty a nově 
převezme od MŠMT vyřizování 
dotačních programů.

Nabídka majetku MVČR 
– www.mvcr.cz

Nabídka vyřazovaného majetku 
HZS, např. CAS, vyprošťovací 
technika atd.

zalisováním do omyvatelné fólie, 
povrchovou desinfekcí apod.). Po-
kud nemocný nemůže mluvit nebo 
má velmi vážný průběh nemoci, 
můžeme mu i tak zprostředkovat 
kontakt s námi. Můžeme například 
nahrát audio vzkaz od rodinných 
příslušníků nebo třeba poskytnout 
jeho oblíbenou píseň. Zkusme 
požádat pečující osoby, aby mu 
to ve vhodnou chvíli přehrály.   
Berme však v úvahu, že nemocný 
člověk nemusí mít vždy potře-
bu, chuť a sílu s někým mluvit. 
Buďme vnímaví a citliví k jeho 
potřebám. V nemocnicích existuje 
systém psychologické či duchovní 
podpory (nemocniční psycholog, 
nemocniční kaplan), který může-
me využít pro sebe, nebo pro své 
blízké. Nezapomínejme na sebe 
a na svoje potřeby Tato situace na 
nás klade zvýšené nároky. Jako 
bychom na zádech nesli dva batohy. 
Tím prvním je běžný chod našeho 
života. Tím druhým je skutečnost, 
že náš blízký je nemocný, a vše, 
co s tím souvisí.  Připravme se na 
to, že toho možná nezvládneme 
tolik jako obvykle.  Můžeme být 
unavení, podráždění a přecitli-
vělí.Možná některé věci budeme 
vnímat jinak, než jak jsme zvyklí 
(např. zlobení dětí). Nenechme se 
ale vyprovokovat k neuváženým 
slovům, rozhodnutím a činům. Ne-
plýtvejme životní a emoční energií. 
Bude potřeba na zvládnutí situace, 
které nyní čelíme. 

vytvořila psychologická 
služba HZS ČR, 2020 

O peníze jde  
až v první řadě 

aneb dotace pro hasiče

IROP – www.irop.mmr.cz
Integrovaný regionální operač-

ní systém, přehled výzev nejen 
pro IZS.

Hasičský fond Nadace Agro-
fert – www.nadace – agrofert.cz 

Záměrem fondu je pomá -
hat profesionálním i dobrovolným 
hasičským sborům, organizacím 
a sdružením, a to formou jedno-
rázových finančních příspěvků.

Ford Transit pro SDH JPO 5 
– www.ford.cz

Dopravní či lehké zásahové au-
tomobily včetně konzultace a po-
radenství při čerpání této dotace.

Nadace ČEZ – www.nada-
cecez.cz

Projekty i na podporu dobrovol-
ných hasičů.

Jednou z možností, jak získat finance do sborů a spolků jsou 
dotace. Podívejte se na přehled portálů, včetně jejich webo-
vých adres, které informují o dotačních titulech pro hasiče.

Slunečné po-
časí posledních 
dnů láká k vy-
cházkám do pří-
rody. Tam však 
na nás čeká ne-
milé překvapení 
v podobě nepo-
řádku po loňské 
(a bohužel i le-

tošní) „koronaturistické“ sezóně. 
Pojďme s tím společně něco udělat 
a #UkliďmeZaHumny…

Už rok trvá nepříznivá epi-
demiologická situace, lidé jsou 
již znechucení a otrávení (mnozí 
téměř doslova…) a bohužel se 
začínají chovat stylem „po nás 
potopa“. „Můžeme to pozorovat 
přímo v našem okolí, neboť takový 
nepořádek jako nyní, jsme za sedm 
roků, co se věnujeme uklízení Čes-
ka, nezaznamenali. Rouška sem, 
rouška tam…“, říká Miroslav Ku-
básek ze spolku Ukliďme Česko. 
Co s tím? Na jaře před rokem jsme 
se dokázali semknout, šili roušky, 
vyráběli dezinfekci v domácích 
palírnách a posílali obědy zdravot-
níkům v první linii. To vše je nyní 
pryč a loňské odhodlání se rozply-

Ukliďme Česko  
– ukliďme si za humny!

nulo ve frustraci z nekonečných 
omezení a zákazů, nyní ostatně 
nejpřísnějších za celé období, které 
nás uzavírají na území našich měst 
a obcí. Zkusme se na to podívat 
z druhé strany. Není to ideální 
příležitost, jak se opět jednou dát 
dohromady a uklidit společně (ale 
přitom každý zvlášt, neb shroma-
žďování je zapovězené) ve svém 
nejbližším okolí, chtělo by se téměř 
říci před vlastním prahem? Stačí 
si na vycházku do probouzející-se 
přírody vzít rukavice a tašku na 
odpadky a občas procvičit ztuhlá 
záda shýbnutím-se pro odpadek. 
Pokud nás to udělá dostatečný 
počet, může být fyzický i psycho-
logický dopad pozorovatelný… 
Zkrátka #UklidmeZaHumny

(Tisková zpráva spolku Ukliď-
me Česko) 

Poznámka redakce:  Ukliďme Česko je 
celorepubliková dobrovolnická úklidová 
akce, kterou založili Miroslav Kubá-
sek a Radek Janoušek s cílem uklidit čer-
né skládky a nepořádek po celé České 
republice. Akce je závislá na aktivní 
účasti veřejnosti, která v roli místních or-
ganizátorů připravuje úklidy v konkrétních 
lokalitách pro dobrovolníky, s nimiž pak 
společně vybrané místo uklidí. 
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Recykloliga Elektrowinu patří 
i dobrovolní hasiči z Velké Bukovi-
ny na Děčínsku. V každém měsíci 
loňského roku počínaje červencem 
a konče prosincem mohly SDH zís-
kat za realizovaný sběr vysloužilé-
ho elektra kromě obvyklých odměn 
od Elektrowinu také jeden soutěžní 
los. Ve hře bylo 20 výher v celkové 
hodnotě 34.000 korun. Prvních 10 
sborů bylo vylosováno za období 
červenec září, mezi nimi i hasiči 
z Velké Bukoviny. Vysloužilé elek-

Generální ředitel Hasičského 
záchranného sboru České repub-
liky genpor. Ing. Drahoslav Ryba 
udělil Čestnou medaili HZS ČR 
starostovi města Slavkov u Brna 
Michalu Boudnému. Pan starosta 
se dlouhodobě a velmi aktivně za-
jímá o problematiku integrovaného 
záchranného systému a jednotek 
požární ochrany na území města 
i ORP Slavkov u Brna a spolu-
pracuje s představiteli HZS Jiho-
moravského kraje v oblasti stra-

SDH Chotětov (část druhá)
V minulém čísle Hasičských no-

vin jsme se podívali do Chotětova. 
Opustili jsme chotětovské hasiče 
právě v okamžiku oslav 120 let 
hasičského sboru…

Dorazil i hasičský tank
Samotné oslavě 120 let před-

cházelo uctění památky zesnulých 
hasičů, setkání hostů, současných 
a bývalých členů sboru. Na náměstí 
byl vysvěcen první historický vy-
šívaný prapor SDH Chotětov. Po 
požehnání praporu arciděkanem 
K. Poláškem, starosta městysu 
Chotětov pan Blahoslav Jírů ofi-
ciálně předal zbrusu nový prapor 
do rukou starosty hasičského 
sboru Martina Urbana. Prapor byl 
pořízen díky finanční sbírce hasi-
čů, občanů, sponzorů a městysu 
Chotětov. Oslavy byly zakončeny 
slavnostním pochodem, Nechyběla 
ani parní stříkačka tažená koňmi, 

V okrese Žďár nad Sázavou pat-
ří k aktivním týmům SDH Polnička. 
Má v současné době 85 členů, 
z toho je 18 hasičů ve výjezdové 
jednotce. Kolektiv mladých hasičů 
tvoří 28 dětí. Sbor byl založen 
v roce 1880. Zajímavostí je, že mezi 
zakládajícími členy byla i hraběn-
ka Klotilda Clam Gallasová ze 
zámku Žďár.

Technika a zásahy 
Výjezdová jednotka je zařa-

zena jako JPO III a v loňském 
roce zasahovala u 14 událostí. 
K jejich vybavení patří CAS 24 
a dopravní automobil Ford, obě 
vozidla v trvalé akceschopnosti. 
Jsou pyšní na historickou koňskou 
čtyřkolovou stříkačku od firmy 
Smékal Praha z roku 1882, která je 
v provozuschopném stavu a hasiči 
se s ní prezentují např. při oslavách 
založení sboru, nebo při pořádání 
setkání rodáků v obci. „K nároč-
ným zásahům patřily na sklonku 
loňského roku výjezdy k odstraně-
ní stromů z komunikací po silném 
větru, součástí bylo vyproštění 
osobního automobilu. V létě nás 
potrápil přívalový déšť, čerpali 
jsme vodu v areálu Vagón. Při této 
vážné situaci pomohli kolegové ze 
Žďáru nad Sázavou – Zámek. Řeka 
Sázava se rozlila mimo koryto, sta-
věli jsme hráze s pískem v chatové 
oblasti Velké Dářko a čerpali vodu 

Hasičské ideály předávají svým nástupcům

Malé radosti z Polničky

kterou doprovázeli hasiči v do-
bových uniformách, Starší členy 
sboru vezla „vagoneta“ tažená 
koňmi. Ve sportovním areálu byly 
připraveny atrakce pro děti a ob-
čerstvení pro návštěvníky oslav. 
Velký obdiv účastníků sklidily 
ukázky zásahu mladých hasičů 
s novodobou technikou, při které 
děti za dohledu členů výjezdové 
jednotky hasily skutečný požár. 
Hasiči z Jiviny u Berouna se před-
stavili s ukázkou překrásné koňky 
v původním provedení, zaujal také 
hasičský tank z HZS Škoda auto. 
Došlo i na almanach sboru, který 
pečlivě zpracovali starosta sboru 
Martin Urban společně s Martinou 
Klausovou.

Akce „Ovocné stromy“
„Mohl bych pokračovat ve vý-

čtu akcí, které se nám podařilo 
uskutečnit. Například podzimní 
brigáda, při které jsme zasadili 

V SDH Předín na Třebíčsku se 
i přes pandemické omezení poda-
řilo v uplynulém roce zrealizovat 
některé projekty podle plánu, který 
si hasiči schválili na loňské výroční 
valné hromadě sboru. Jako jeden 
z největších počinů tohoto plánu 
lze vyzdvihnout týdenní táborový 
pobyt pro mladé hasiče na táborové 
základně v Heralticích. Děti byly 
ubytovány v táborových stanech 
s podsadou a o dobrodružství 
pro 15 mladých táborníků nebyla 
nouze. Po každodenní ranní rutině 
v podobě budíčku, rozcvičky, osob-
ní hygieny a snídaně byl vedoucími 
tábora pro mladé hasiče připraven 
pestrý program nejen s hasičskou 
tématikou. „Děti se zdokonalovaly 
nejen v hasičských disciplínách, 
na řadu přišel také turnaj v pexesu 
nebo přehazované, dokonce ruční 
malování hrnečků. Vlastnoručně 
vyzdobený hrneček bude jistě 
ještě dlouho sloužit jako památka 
na tento týden. Moc se líbil výlet 
do nedalekého hasičského muzea 
v Heralticích, kde bylo k vidění 
plno zajímavé historické hasičské 
techniky, exponáty poutavým  
způsobem přiblížil mladým ha-
sičům starosta OSH Třebíč Mi-
roslav Ježek,“ připomněl starosta 
sboru Antonín Běhounek. Velkou 
radost si hasiči z Předína udělali 

ze zatopených chat,“ uvedl velitel 
Jiří Průža.

Požární sport
Sbor má soutěžní družstva žen, 

mužů a mladých hasičů. Hasiči 
byli nesmírně rádi, že se mohli 
zúčastnit loňského Memoriálu Jana 
Dřínka a Karla Herolda. Ženy si 
vybojovaly čtvrté místo a muži 
se umístili na jedenáctém místě. 
„Týmy měly velkou radost z  umís-
tění, přestože nestanuly na stupních 
vítězů. Soutěž se konala v krátké 
době uvolnění pandemie a stala se 
po delší době příležitostí vychutnat 
naplno kouzlo požárního sportu,“ 
doplnil starosta sboru. S nemalou 
radostí se zástupci sboru zúčast-
nili prvního setkání hasičských 
praporů v Novém Městě na Moravě 
u příležitosti 135 let založení Župní 
jednoty Novoměstské. „Byl to pro 
nás úžasný zážitek, výjimečnou 
událost doprovázelo na 86 hasič-
ských praporů a při slavnostním 
pochodu nechyběl velký počet ha-
sičů,“ doplnil starosta sboru Karel 
Podloucký.

Práce s mládeží
K dobrým počinům hasičů 

z Polničky lze připsat, že před 
dvaceti lety začal sbor aktivně 
pracovat s mládeží pod vedením 
velitele Jiřího Průži. V současnosti 
je zapojeno do hry Plamen 23 mla-

mezi obcemi Hřivno a Chotětov 
60 ovocných stromků díky dotaci 
městyse z Místní akční skupiny 
Dolní Pojizeří. S nápadem přišel již 
bývalý člen sboru a vedoucí mlá-
deže Jaroslav Krmenčík. Smyslem 
myšlenky bylo zapojení většího 
počtu dětí do obnovy listnatých 
porostů v katastru městysu. Netu-
šili jsme, že akce ve finále dostane 
hořkou příchuť. Neznámý pachatel 
část již vysazených stromů po pár 
dnech ukradl,“ uvedl starosta.

Vánoční kolona 
Při první adventní neděli loň-

ského roku se hasiči rozhodli 
popřát všem obyvatelům městysu 
Chotětov a sousedního Hřivna 
k nadcházejícím svátkům vánoč-
ním. Barevnými světýlky nazdobili 
hasičská vozidla a projížděli ulice-
mi za doprovodu vánoční hudby. 
S nápadem přišel Jan Urban v době, 
kdy se začala zpřísňovat vládní 

dých hasičů, děti sbírají úspěchy 
také v dalších soutěžích. Vloni se 
přiřadila k zajímavým činnostem 
exkurze k vodním živočichům 
v okolní přírodě, mohli se tak 
seznámit např. s čolkem obecným, 
skokanem skřehotavým a zelenými 
i barevnými vážkami. „Stihli jsme 
Pohár prázdnin, což je soutěž mezi 
dětmi a dospělými v požárním 
útoku. Ovšem s tím, že dospěláci 
mají k plnění další úkoly, aby byli 
dětem vyrovnaným soupeřem. 
Mrzí nás, že jsme pro nepříznivou 
pandemickou situaci nestihli oblí-
bený turnaj v bowlingu, který pro-
bíhá každoročně o Pohár čestného 
starosty sboru. V neposlední řadě 
jsme přispěli finančně postižené-
mu Adámkovi, který trpí spinální 

opatření a bylo jasné, že nebude 
možné se společně sejít u tradiční-
ho rozsvícení vánočního stromku. 
Svůj nápad realizoval a vedl. „Jeli 
jsme rychlostí pouze pět kilometrů 
za hodinu a tím jsme vyvolali ve-
lice kladný ohlas mezi lidmi, kteří 
tak mohli naše vozidla spontánně 
doprovázet. Jsme rádi, že jsme 
tímto způsobem mohli symbolicky 
obyvatelům Chotětova a Hřivna 
popřát krásné svátky, světla na 
vozidlech byla vyjádřením naděje, 
že v roce 2021 bude lépe,“ dodal 
starosta sboru pan Martin Urban. 
Doplnil současně, že obrovský 
dík patří členům sboru a jednotky, 
kteří hasičskou myšlenku Sobě ku 
cti a bližnímu ku pomoci předávají 
svým nástupcům. Neopomněl do-
dat, že uznání náleží rovněž městy-
su Chotětov za příkladnou podporu 
práce s mládeží, hasičského sportu 
a činnosti hasičů coby celku.

Věra Nutilová, 
foto: archiv SDH Chotětov 

svalovou atrofií. Jsme rádi, že po 
nelehké době jsme prožili malé, ale, 
pro nás výrazné chvilky radosti,“ 
dodal starosta sboru.

Epilog
K zajímavostem SDH Polnička 

bezesporu patří skutečnost, že 
hasiči kdysi mívali „Hasičskou 
knihovnu“, která byla pokračova-
telkou Sychrovské čtenářské bese-
dy. Vlastnili také hasičské jeviště, 
umístěné v místním hostinci. Na 
něm se vystřídala při představení 
řada amatérských herců a zpěváků.

Věra Nutilová, 
foto: mladí hasiči Polnička

Postřehy z Předína
loni v květnu. S pomocí dotace od 
obecního úřadu zakoupili přívěsný 
vozík pro přepravu soutěžní stří-
kačky a dalšího vybavení potřeb-
ného na soutěže v požárním útoku. 
Přívěsný vozík budou v převážné 
míře využívat právě mladí hasiči 
pro přepravu vybavení na soutěže. 
Věří, že brzy budou moci poměřit 
své síly a znalosti se soutěžními 
družstvy ostatních hasičských 
sborů. Na sklonku loňského roku 
členové jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů převzali zcela nové 
devítimístné dopravní vozidlo Ford 
Transit, které doplnilo stávající 
vozový park jednotky. Vozidlo bylo 
zakoupeno z finančních prostřed-
ků, které poskytla dotace GŘ HZS, 
dotace Kraje Vysočina a obce Pře-
dín. Jednotka Sboru dobrovolných 
hasičů Předín je zařazena v kate-
gorii JPO III a k výjezdu jí kromě 
již zmíněného vozidla Ford Transit 
slouží ještě vozidlo CAS 32 T815. 
V loňském roce absolvovali hasiči 
23 výjezdů, zejména k odstranění 
nebezpečných stavů a překážek na 
komunikacích, čištění kanalizace 
a mytí vozovek, likvidace obtíž-
ného hmyzu, požárů, asistencí při 
pálení. 

Věra Nutilová, 
foto: Mladí hasiči 

v muzeu Heraltice

trospotřebiče jsou finance, které 
leží mezi odpadky,“ hodnotí příno-
sy zapojení do projektu Recyklujte 
s hasiči společnosti Elektrowin 
Roman Vojta, velitel družstva 
Sboru dobrovolných hasičů Velká 
Bukovina. Každý ze sborů, které 
se nejen zaregistrovaly, ale také 
skutečně pomohly sbírat staré 
elektro, tak získal v průměru 24 
652 korun. Tyto prostředky mohl 
využít na svou další činnost. 

Eliška Paulová

tegického rozvoje. Mimořádným 
způsobem se zasloužil o výstavbu 
nové stanice HZS Slavkov u Brna, 
která se stala moderním opěrným 
bodem IZS. Medaile se uděluje jako 
uznání mimořádného osobního 
přínosu pro významné zvýšení 
úrovně bezpečnosti na území ORP 
Slavkov u Brna.

(dle zprávy 
por. Mgr. J. Mikošky, 

HZS JMK)

Mezi vítěze recyklační soutěže

Hasičská medaile pro starostu 
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PRO CHVÍLE ODDECHU

V letech 1952–1960 byl vyráběn ná-
kladní automobil Tatra 805. Sloužil 
v armádě i civilním sektoru. Proslavil se 
i jako expediční vozidlo cestovatelů Zik-
munda a Hanzelky (viz obrázek). Tento 
nákladní „teréňák“ se po svém vyřazení 
z armádních služeb dostával často i do ga-
ráží sborů dobrovolných hasičů. Jak už to 
s automobily bývá, kromě svého továrního 
označení si Tatra 805 vysloužila i lidová 
jména. Dvě z nich zjistíte, pokud vyluštíte 
tajenku naší křížovky. 

ZAUJALO NÁS...

1. Jednotkou s územní působ-
ností není:

a) JPO VI
b) JPO I
c) JPO III

2. Mezi jednotky s územní 
působností zpravidla do 10 
minut jízdy z místa dislokace 
patří:

a) JPO
b) JPO II
c) JPO V

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

Otestujte si své hasičské znalosti

3. Vojenská hasičská jednotka 
může být:

a) jednotka hasičského záchran-
ného sboru kraje,

b) jednotka sboru dobrovolných 
hasičů obce,

c) jednotka sboru dobrovolných 
hasičů podniku.

4. Členové JSDH obcí musí být:
a) starší 18 let,
b) starší 21 let,
c) starší 15 let, pokud jsou záro-

veň členy kolektivu mladých 
hasičů.

5. Jako svoje hlavní nebo 
vedlejší povolání vykonávají 
službu v jednotce členové:

a) JPO I
b) JPO II
c) JPO III

Správné odpovědi:  1a, 2b, 3c, 4a, 5b
Druhy a kategorie jednotek požární ochrany

Roušková logistika 
Na základě usnesení vlády a podle požadavku ministerstva práce 

a sociálních věcí zabezpečil Hasičský záchranných sbor ČR distri-
buci 7,5 mil. ks ochranných chirurgických roušek ze skladu Správy 
státních hmotných rezerv pro potravinové banky, které je budou dále 
distribuovat sociálně slabším občanům. Dopravu zabezpečil Záchranný 
útvar HZS ČR, který roušky naložil ve skladu Správy státních hmotných 
rezerv v Opočínku a rozvezl do patnácti potravinových bank a jejich 
centrálního skladu napříč Českou republikou. Jednalo se o celkem 3 800 
velkých beden, které byly naloženy na 250 paletách. Ochranné pomůcky 
se dále budou distribuovat prostřednictvím cca 1 000 sociálních partnerů 
přímo k lidem v nejrůznějších sociálních skupinách např. v zařízeních 
sociálních služeb – azylové domy pro rodiny s dětmi, intervenční centra, 
ambulantní a terénní služby jako sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi, azylové domy, noclehárny, domy na půl cesty, nízkoprahová 
denní centra, centra denních služeb, a služby jako jsou krizová pomoc, 
terénní programy a další služby. Doprava byla zabezpečena 23 přísluš-
níky Záchranného útvaru HZS ČR a po republice se rozjelo celkem 11 
nákladních vozidel. Vše bylo rozvezeno během jednoho dne.

 (zdroj: HZS ČR)

Narozen 1. 1. 1930. Byl členem 
ZO SPO Mostkovice od r. 1954. 
Byla mu svěřena hasičská techni-
ka, kterou vždy udržoval v dob-
rém stavu. Byl členem požárního 
družstva, které dosahovalo velmi 

Tatra 805

Zemřel  Rostislav Zatloukal 
– nejstarší držitel titulu Zasloužilý hasič

dobrých výsledky. Zastával rovněž 
funkci řidiče a od r. 1956 byl zvolen 
jednatelem sboru, kde pracoval až 
do svého vysokého věku. V r. 1970 
byl zvolen okresní konferencí za 
člena OV SPO a následně za před-
sedu OV SPO v Prostějově. Tuto 
funkci vykonával zodpovědně 20 
let, což se projevilo na dobré práci 
s mládeží a na posílení členské zá-
kladny na okrese. Jeho povaha byla 
zárukou klidného a rozvážného 
jednání mezi funkcionáři a orga-
nizacemi. V r. 1990 mu byl udělen 
titul Zasloužilý hasič a v r. 2008 
obdržel Řád sv. Floriána. Byl ak-
tivním členem Aktivu zasloužilých 
hasičů okresu Prostějov a účastnil 
se každé akce pořádané domov-
ských Sborem dobrovolných hasičů 
Mostkovice i v takto vysokém 
věku. Zemřel v sobotu 13. 2. 2021 
ve věku 91 let. Rodině a přátelům 
vyjadřujeme upřímnou soustrast. 
Čest jeho památce! 

Jan Brabec, starosta OSH

Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska vyhlásilo již 47. ročník 
literárně-výtvarné soutěže Požár-
ní ochrana očima dětí a mládeže 
(POODM). 

Vzhledem k aktuální situaci 
a nemožnosti prezentovat vítězné 
práce z ročníku POODM 2020 
veřejně, pro všechny oceněné a pří-
znivce soutěže, je možnost podívat 
se na projekty alespoň  formou 
online na webových stranách na 
adrese dh.cz.

Tisková oprava 

Omlouváme se za chybnou 
informaci v článku o Jiřím 
Orsákovi v čísle 4/2021 Ha-
sičských novin. 

Správně má být uvedeno, 
že starostou KSH Královéhra-
deckého kraje se stal v roce 
2000.

 redakce

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Požární ochrana 
očima dětí 

a mládeže 2021

na monitoru vašeho počítače i displeji telefonu
www.facebook.com/hasicskenoviny

www.hasicskenoviny.cz
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PAVLIŠ A�HARTMANN - výroba�a�prodej�požární�techniky
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Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

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

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

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

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

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

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

Na návštěvě 
v okrese 
Chrudim

na str. 7

Někde ano!
Někde ne?

Miliarda  
pro výcviková 

střediska

na str. 4
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Hala JablonecVypalování porostů 
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Prakticky v každé lodi s nos-
ností nad 500 kg (což je napří-
klad i čtyřmístný raft) s mini-
aturním pomocným motorkem 
musí být umístěn dvoukilový 
hasicí přístroj. A hasicí přístroj 
musí být dokonce i na vodním 
skútru a menších člunech byť 
alespoň jednokilový. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezident 
ocenil i hasiče

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Dokončení na straně 7)

Hlavním cílem očkovací kam-
paně proti covid-19 je ochránit 
obyvatele ČR a omezit další šíření 
nákazy v populaci, a to zajištěním 
prevence onemocnění touto infekcí 
a prevence reinfekce. Pouze dlou-
hodobá preventivní ochrana před 
onemocněním dokáže zabránit 
vzniku dalších vln pandemie. Tím 
lze dosáhnout snížení počtu úmrtí, 
zabránit přetížení zdravotnických 
zařízení, přispět k ochraně riziko-
vých skupin obyvatelstva, zdravot-
nických pracovníků a ochraně klí-
čových složek kritické infrastruk-
tury. V rámci procesu očkování je 
snaha dosáhnout minimálně 60% 

proočkovanosti cílové populace ČR 
a tím dostat pandemii onemocnění 
covid-19 pod kontrolu. Očkování je 
realizováno v souladu se stanove-
nou prioritizací s důrazem i na oso-
by vykonávající povolání důležitá 
pro zachování základních funkcí 
státu. Do této kategorie spadají 
i příslušníci Hasičského záchranné-
ho sboru České republiky a členové 
jednotek požární ochrany zařazené 
do plošného pokrytí kraje jednot-
kami požární ochrany (kategorie 
JPO II a JPOIII). 

(dle zdroje HZS ČR, 
ilustrační foto)

Očkování hasičů proti nemoci covid-19  
počítá i s jednotkami kategorie II a III



V dnešním zastavení našeho 
pravidelného putování po hasič-
ských muzejních expozicích trochu 
předběhneme čas a pozveme vás 
do Hasičského muzea v Příbrami. 

Velitelský automobil
Velitelský automobil pořídilo 

město Náchod za 2.172.676 Kč  
včetně DPH.

Částkou 1.000.000 Kč přispěl 
Královéhradecký kraj. Vozidlo 
dodala náchodským hasičům firma 
WISS CZECH. Požadavkem hasičů 
bylo pořízení malého vozidla pro 
družstvo 1+3, které bude schopné 
řešit drobné zásahy a přepravu 
materiálu v organizačním řízení, 
s možností obsluhy držitele ři-
dičského oprávnění skupiny B. 
Velitelský automobil byl postaven 
na prodlouženém podvozku VW 
Transporter v provedení 4 × 4 
s manuální převodovkou. O pohon 
se stará benzínový motor o výkonu 
110kW, splňující emisní normu 
EURO 5. Pro barevnou úpravu je 
použito jasně červené barvy RAL 
3024. Zvláštní výstražné zařízení 
je v provedení světelného zdroje 
vyzařujícího střídavé světlo modré 
a červené barvy. Ovladač výstraž-
ného zařízení je v provedení na 
krouceném kabelu. Na vnitřní stra-

Významnou úlohu v časech ko-
ronavirové pandemie mají profesio-
nální i dobrovolní hasiči. V každém 
vydání Hasičských novin o tom 
přinášíme množství konkrétních 
příkladů. Zároveň se stále objevují 
paralely mezi složitou aktuální 
situací a pandemií tzv. španělské 
chřipky, v českých zemích pojme-
nované jako „španělka“ v závěru 
první světové války a v letech bez-
prostředně následujících. Vytkli 
jsme si za úkol získat informace 
i o úloze hasičů v době této celosvě-
tové pandemie na území tehdejšího 
Československa. Bohužel jsme při 
shromažďování faktografie narazili 
v tomto případě na „informační 
nouzi“, byť bylo šíření španělské 
chřipky popisováno v mnoha obec-
ních i hasičských kronikách. 

Pandemický plán ČR 
o situaci 1918–1920 

Jako zdroj informací o řádění 
španělské chřipky jsme vzali veskr-
ze věrohodný materiál, kterým je 
Plán opatření pro případ pandemie 
chřipky vyvolané novou variantou 
chřipkového viru (Pandemický 
plán ČR) z roku 2006, který je stále 
dohledatelný na portálu vlády Čes-
ké republiky: Pandemie chřipky, 
která postihla svět v letech 1918 
až 1920, byla způsobena virem 
chřipky A (H1N1). Pandemie způ-
sobila vysokou úmrtnost a ztráty 
na životech. Onemocnění obyčejně 
začínalo velmi rychle a vyústilo do 
selhání dýchacího systému, které 
způsobilo smrt postiženého. Od-
hadovaný počet úmrtí způsobených 
virem chřipky v letech 1918–1920 
se pohybuje mezi 20 až 40 mil. 
(pozn. počet úmrtí v první světo-
vé válce se odhaduje na 8,2 mil.). 
První případy onemocnění byly za-
znamenány v březnu 1918 v Evropě 
a prostřednictvím lodní dopravy 
došlo k přenosu infekce do USA, 
dále do Asie a Afriky. První vlna 
pandemie, která proběhla na jaře 
a v létě 1918, byla charakterizována 
vysokou nakažlivostí onemocnění, 
ale relativně nízkou úmrtností. 
Vysoká úmrtnost jako varovný sig-
nál, který by upozornil na význam 

Pozvánka do (budoucího) 
Hasičského muzea v Příbrami

Novinky u náchodských 
dobrovolných hasičů

„Španělka“ zasáhla i vznikající 
Československo

Ono „předběhnutí v čase“ zname-
ná, že muzeum zatím v Příbrami 
nenajdete. Celá vize je ve formě 
připravené projektové dokumentace 
a vyřizovaného stavebního povole-

ně zadních dveří účelové nástavby 
jsou umístěna oranžová výstražná 
světla s možností přepínání směru 
svícení. Ovládání je umístěno 
v prostoru kabiny osádky a zároveň 
v zadní části účelové nástavby. 
Vnější prostor karoserie je po 
obou stranách osvětlen pracovním 
světlem v provedení LED. Vnitřní 
úložné prostory nástavby jsou po 
celé své délce osvětleny světelným 
pásem, který se samočinně akti-
vuje při otevření dveří. V zadní 
části nástavby je vytvořena volná 
ložná plocha, určená pro naložení 
technických prostředků a jiného 
materiálu dle potřeb daného zása-
hu, (například nafukovací norné 
stěny, sypké sorpční prostředky, 
vysavač na vodu, plovoucí čerpadlo 
a jiné agregáty), které není nutné 
mít trvale zabudovány v nástavbě 
s ohledem ojedinělého použití. Ve 
vozidle je zabudováno hasicí zaří-
zení Vap a nádrž na vodu o objemu 
90l, motorová pila s příslušen-
stvím, dýchací technika, zvedací 
vaky, ženijní nářadí, zdravotnický 
materiál, hasicí přístroje a jiné 

onemocnění, tedy chyběl. V srpnu, 
kdy začala druhá vlna, nebyla na 
pandemii připravena žádná ze 
zemí. Druhá vlna onemocnění, 
která začala v srpnu simultánně ve 
Francii, Siera Leone a USA, byla 
charakteristická desetinásobně 
vyšší úmrtností. Závažné dopady, 
které měla španělská chřipka, byly 
způsobeny nejen samotným one-
mocněním, ale i pochybením zdra-
votnických institucí. Antibiotická 
terapie, která by zabránila mnohým 
úmrtím v důsledku sekundární 
infekce, nebyla ještě objevena 
a výroba vakcíny byla s ohledem 
na skutečnost, že nebyl detekovaný 
virus, nemožná. Závažné je však 
pochybení veřejnozdravotnických 
institucí, které nedokázaly zabez-
pečit důkladné prosazování vše-
obecných preventivních zásad… 
Tolik citace z pandemického plánu, 
který zároveň určoval v roce 2006 
roli dobrovolných hasičův plánu 
opatření. Dobrovolní hasiči měli 
spolupracovat při přípravě ná-
hradních lůžkových kapacit mimo 
zdravotnická zařízení, event. za-
bezpečit pomocné práce (pomoc 
HZS, Policii ČR apod.)

Hasiči a španělská 
chřipka

Ukázalo se, že pátrání po úloze 
českých (potažmo českosloven-

ní. Hasičské muzeum v Příbrami 
by měli provozovat březohorští 
dobrovolní hasiči (SDH Březová 
hora). Muzeum vznikne na tamním 
dole Marie, kde bude upravena jed-
noduchá účelová expoziční plocha 
pro historickou hasičskou techniku.  
Původně byla před dvěma lety jako 
muzejní prostory zmiňována budo-
va na příbramském náměstí Msgre. 
Korejse, která by však musela pro 
potřeby muzea projít rekonstrukcí. 
Budovu by bylo  mimo jiné potřeba 
zateplit, osadit novými okny a dveř-
mi či zřídit novou elektroinstalaci. 
Hasiči tehdy odhadovali cenu úprav 
na osm set tisíc korun. Na akci, která  
vyjde zhruba na 600.000 Kč získalo 
město Příbram dar ve výši 250.000 
Kč z nadace innogy Gas Storage. 

foto: město Příbram

drobné technické prostředky. Ka-
bina osádky je vybavena kamerou 
pro záznam jízdy s GPS modulem, 
analogovou radiostanicí, tabletem 
s podporou statusových hlášení 
a navigace. Zadní část VEA je 
vybavena tažným zařízením pro 
možné tažení přívěsu a člunu, 
který je ve výbavě jednotky. Pro 
dobíjení a konzervaci akumuláto-
rových baterií je použito zásuvky 
230V-16A, typ RETTBOX. Nové 
vozidlo nahradilo Ford Transit 
z devadesátých let.

 
Rumblerova siréna

Vozidlo CAS 20 Scania ná-
chodských dobrovolných hasičů 
je doplněno o výstražné zvukové 
zařízení Rumbler. Jedná se o pulzní 
nízkofrekvenční sirénu, která pra-
cuje souběžně s vysokým tónem. 
To způsobuje pocit vibrací a vý-
razně tak zvyšuje šanci na to, že 
si automobilu jedoucího k zásahu 
všimnou ti, kteří mu mají uvolnit 
průjezd. Pocit vibrací z nízkofre-
kvenčních tónů lépe proniká do 
vozidel a je znatelný i při zapnutém 
rádiu, nebo pro chodce se sluchátky. 
Rumblerova siréna se používá pře-
devším ve Spojených státech. Byla 
vyvinuta v roce 2007 společností 
Federal Signal Corporation. Na 
území České republiky se u vozidel 
požární ochrany používá ojediněle, 
a to od roku 2020 na vozidlech 
Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezkého kraje. Náchodští 
hasiči si od zařízení slibují včasnější 
reakce řidičů a snadnější průjezd 
v husté silniční dopravě v ulicích 
města Náchoda a jeho okolí.

(foto archiv JSDHO Náchod)

ských) hasičů v dobách pandemie 
„španělky“ je obtížné z toho dů-
vodu, že šíření španělské chřipky 
v době, kdy vznikalo Českoslo-
vensko, nebylo hlavním téma-
tem pro centrální orgány země. 
Hospodářské i politické problémy 
nového státního útvaru byly natolik 
zásadní, že španělská chřipka byla 
sekundárním tématem tehdejších 
dnů. Dokonce ani roušky, které je 
možno vidět na archivních fotogra-
fiích, se nestaly pro střední Evropu 
a Československo symbolem boje 
proti virové pandemii v letech 
1918–1920. Tento ochranný pro-
středek se prosazoval výrazněji 
jen v zámoří, ve Spojených státech. 
Československé státní orgány 
proti šíření španělské chřipky 
nepřijímaly zásadní opatření. 
Nutno dodat, že ani předcházející 
rakousko – uherská státní správa, 
v době závěru první světové války, 
si s nástupem první vlny španělské 
chřipky příliš nevěděla rady. V říj-
nu 1918. kdy vznikalo Českoslo-
vensko, k nám dorazil druhá vlna 
„španělky“ a velmi se jí v rámci 
masových demonstrací a veřejných 
shromáždění „dařilo“. V době vel-
kého „bourání starého“ a zároveň 
„budování nového“ byly priority 
státu jinde, než v cílené ochraně 
širokých vrstev obyvatel, byť se 
lokálně objevila i opatření, která 
známe ze současnosti: například 
se jednalo o uzavření škol, osvětu 
ve smyslu dodržování společen-
ského odstupu mezi lidmi, apel na 
zvýšenou hygienu apod. Zapojení 
československého hasičstva do boje 
proti španělské chřipce se nám 
nepodařilo zdokumentovat. Třeba 
se však mýlíme a zrovna vy máte 
informace k participaci hasičů 
v historické pandemické paralele 
postihnuvší Československo před 
více než sto lety. Napište nám, rádi 
se o takové informace podělíme na 
stránkách Hasičských novin. 
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