
 

SDH v Sokolči doufá v klubovnu
?
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Mojžíšův hořící keř

Smutným symbolem končící pandemické zimy byly vypnuté lanovky v lyžařských střediscích. Svezení na nich si tak mohli „užít“ pouze hasiči při pravidelném záchranářském trénin-
ku. foto mf 
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Hasičská 
historie

Nový film 
o dobrovolných hasičích

Pozvánka do Hasičského  
muzea ve Frastanzu

(dokončení na straně 7)

Pandemie je tu už téměř rok a za 
tu dobu si dobrovolní hasiči napříč 
Ústeckým krajem pomáhali s šitím 
a distribucí roušek, dezinfekcí ve-
řejných prostor. Jezdili pro nákupy, 
pomáhali s rozvozem léků, ale 
i rozváželi pacienty na očkování. 
Organizovaná spolupráce s Kraj-
skou zdravotní, a. s., začala 20. 10. 
2020 a probíhá zde již 6. měsíc, za 
tu dobu se zde vystřídali členové 
již 16 sborů z 5 okresů. Dobro-
volníci mají na starost triáž tedy 
měření teplot a kontrolu pacientů 
u vstupu do budovy. Toto aktivita 
je zde velice důležitá, protože 
onkologičtí pacienti mají často 
velice sníženou obranyschopnost 
a další nákaza by mohla mít fatální 
následky. Navíc, pokud bychom 
zde nebyli, musely by na našem 
místě být sestry, kterých už je tak 
kvůli pandemii veliký nedostatek. 
Pomoc začala v říjnu 2020 a běží 
tedy šestý měsíc. Za tu dobu se 
zde vystřídali členové z 16 sborů 
z pěti okresů našeho kraje. Celkově 
tak odsloužili 121 směn, což je 968 
hodin, kdy se postarali o více než 

Dobrovolní hasiči pomáhají 
již 6. měsíc na onkologii v Ústí nad Labem

12 600 pacientů. Zapojené sbory 
z Ústeckého kraje: okres Litomě-
řice: SDH Klapý, SDH Lukavec, 
SDH Hrobce, SDH Třebenice 
a SDH Čížkovice. Okres Louny: 
SDH Cítoliby, SDH Veltěže, SDH 
Žiželice, SDH Peruc a SDH Sla-
větín. Okres Teplice: SDH Úpoři-
ny, SDH Lhenice, SDH Kladruby 
a SDH Háj u Duchcova. Okres Ústí 
nad Labem: SDH Chabařovice. 
Okres Most: SDH Most. 

KSH ČMS Ústí nad Labem 
(redakčně zpracováno), 

foto: lékařská pracoviště  
Krajské zdravotní a.s.  

v Ústeckém kraji 
(zdroj foto: FB)

Současná situace je obtížná pro 
všechny obyvatele České republiky, 
nejhorší je však pro ty, kteří jsou 
nasazeni v první linii boje proti 
pandemii. Ano, jsou to zejména 
zdravotníci, na jejichž bedrech leží 
urputný boj o zdraví a životy stále 
většího počtu nemocných, ale také 
hasiči, policisté, pracovníci v so-
ciálních službách a mnozí další. 
I jejich pracovní náplň se v době 
pandemie mění, i oni jsou vystaveni 
stále většímu tlaku. A proto se naše 
Okresní sdružení hasičů Praha-
-západ rozhodlo uspořádat malou 
akci na jejich podporu – nápad pak 
konkrétně přednesl Miloslav Holý 
z SDH Kytín, který je rovněž ná-
městkem starosty OSH (a starostou 
obce Kytín). Myšlenka akce je vcel-
ku prostá a jednoduchá – oslovili 
jsme naše sbory s žádostí, zda by 
jejich členové nemohli uvařit, upéct 
či jinak připravit něco dobrého na 
zub. S tím, že vše bude následně 
distribuováno jako malé symbolické 
poděkování těm, kteří pro nás slouží 
v první linii. Akce byla naplánována 
na sobotu 13. března 2021. A byli 
jsme příjemně překvapeni. Když 
jsme akci plánovali, očekávali jsme 

Poděkujme těm, kdo pomáhají…
spíše menší zájem s tím, že těch pár 
upečených dortíků prostě rozveze-
me do několika zařízení. Realita 
však byla zcela odlišná – přihlásilo 
se nám do akce sedm sborů, některé 
však pojaly naši akci spíše jako akci 
obecní, takže se ve výsledku zapoji-
lo několik desítek pekařů a kuchařů. 
Výsledkem byly plné kufry našich 
aut a také nesnadný úkol doručit 
všechny připravené dobroty do 
těch správných rukou. Ale nebyli 
bychom hasiči, kdybychom se ta-
kového úkolu zalekli. A tak jsme si 
plivli do dlaní a vyrazili v několika 
autech na cestu – okolo dvacáté 
hodiny jsme mohli hlásit návrat na 
základnu – s prázdným autem. Vše, 
do posledního perníčku a poslední 
buchty bylo rozdáno. A kam že naše 
poděkování putovalo? Zařízení byla 
celá spousta – zejména se jednalo 
o nemocnice, kde zdravotníci z po-
sledních sil pečují o (nejen) covidové 
pacienty – nemocnice Benešov, 
Příbram, Říčany, Thomayerova ne-
mocnice, IKEM, Motol či Ústřední 
vojenská nemocnice a nezapomněli 
jsme ani na Veterinární kliniku 
Zbraslav. Dále pak jsme navštívili 
dvě Alzheimercentra, Domov pro 

seniory Sue Ryder v Praze 4 – Mich-
le (jen nedaleko od naší okresní 
kanceláře) a další domovy pro 
seniory – Kytín, Mníšek pod Brdy, 
Trnová, Dobříš (zde jsme navštívili 
Domov pro seniory i Masarykovo 
sanatorium), nezapomněli jsme 

ani na naše kolegy z HZS a dovezli 
jsme dobroty na všechny stanice 
v našem okrese a také mimo okres 
– na pražské Petřiny i do Kladna. 
Rovněž bylo obdarováno několik 
policejních stanic a s taškou dobrot 

Vzhledem k vývoji současné 
situace ohledně epidemie koro-
naviru se organizátoři rozhodli 
přesunout termín VIII. ročníku 
Hasičských slavností v Litoměři-
cích o další jeden rok. Pokud to 
situace dovolí, akce se uskuteční 
v termínu 10. až 11. 6. 2022. 

Připomeňme, že Hasičské slav-
nosti Litoměřice – celorepubliko-
vý sraz hasičstva s výstavou his-
torické hasičské techniky je akce, 
která je pořádána jedenkrát za tři 
roky. Jedná se o jedinečné setkání 
hasičů z celé České republiky – ať 
již vlastní historickou techniku, 
nebo se přijedou pouze zúčastnit 
slavnostního nástupu hasičů na 
litoměřickém náměstí. Slavnosti 
sestávají z několika částí – výsta-
vy historické a moderní hasičské 

techniky na výstavišti, slavnost-
ního nástupu a průvodu hasičů na 
náměstí a celodenního kulturního 
programu s mnoha doprovodnými 
akcemi. Tato původně třídenní, 
nově dvoudenní akce, se již stala 
největším hasičským svátkem 
svého druhu v naší zemi. 

Celorepublikové setkání umož-
ňuje nejen fandům a příznivcům 
hasičů seznámit se s vývojem ha-
sičství v obcích celé České repub-
liky, poznat výsledky práce a úsilí, 
se kterým se hasiči věnují záchra-
ně a péči o historickou techniku. 
Zároveň rozvíjí a udržují tradice, 
které provázely vývoj společnosti 
od počátků devatenáctého století.

(foto z jednoho z předešlých 
ročníků via youtube)

Hasičské slavnosti Litoměřice 
až příští rok
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V našem tradičním úvodu k zá-
sahům a  asistencím  profesionál-
ních  a  dobrovolných  hasičů  za 
uplynulé období bychom chtěli zdů-
raznit jeden neúprosný fakt, který 
ne  vždy  vyplývá  z  popisovaného 
a  zobrazovaného.  Totiž,  že  stále 
trvá  čas  celosvětové  pandemie 
koronaviru.  I běžný zásah hasičů 
je tak ztížen o řadu preventivních 
i aktivních epidemických opatření. 
Navíc se hasiči již rok podílejí na 
logistických a  dalších  aktivitách, 
které s bojem proti  šíření nového 
koronaviru  bezprostředně  sou-
visejí.  Například  odběrové  týmy 
HZS ČR již překonaly hranici 200 
tisíc odebraných vzorků. Z počátku 
se mobilní odběrové týmy specia-

lizovaly  pouze  na  odběry  vzorků 
pro antigenní testování, poté svou 
činnost rozšířily i o odběry vzorků 
na PCR testy. Celkově je ve zdra-
votnických a  sociálních  službách 
v současné době zapojeno na 1 100 
hasičů HZS ČR, ať už ve zmiňova-
ných  odběrových  centrech  nebo 
jako  zdravotnický  personál  při 
činnostech spojených s péčí o pa-
cienty. Další díl úctyhodné práce 
odvádějí  ve  svých  komunitách 
dobrovolní hasiči. A k tomu všemu 
pořád hoří, bourá se na silnicích, 
při zásahu se může objevit i nebez-
pečný  nilský  krokodýl,  rozmary 
nešetří počasí… Hasičina je těžká 
práce. A nyní dvojnásob!  

redakce 

V březnu přijali středočeští ha-
siči oznámení o požáru přístřešku 
ve firmě na zpracování dřeva v Zá-
kolanech na Kladensku. Operační 
důstojník na místo vyslal profesi-
onální jednotky ze stanic Kralupy 
nad Vltavou, Kladno a Slaný spolu 
s podnikovou jednotkou Správa 
železnic Kralupy nad Vltavou 
a také dobrovolnými jednotkami 
obcí Brandýsek, Dřetovice, Kra-
lupy nad Vltavou, Minice-Kralupy 
nad Vltavou, Kozinec a Zákolany. 
Vzhledem k většímu počtu vysla-
ných jednotek byl ihned vyhlášen 
druhý stupeň požárního poplachu. 
Průzkumem bylo upřesněno, že 
hoří velký přístřešek o půdorysu 
50 × 8 metrů, ve kterém firma vy-
ráběla palivové dřevo. K likvidaci 
požáru nasadili hasiči čtyři vodní 
proudy, v záloze byla také připrave-
na výšková technika. Už v prvních 
minutách zásahu se půlka přístřeš-
ku zbortila. Na místním rybníce 
bylo zřízeno čerpací stanoviště 
pro zajištění nepřetržité dodávky 
hasební vody. Hasiči se dále za-
měřili na rozebírání konstrukce 
za pomoci lan a vysokozdvižného 

Kromě specifických mimořád-
ných úkolů v souvislosti s onemoc-
něním covid-19, jako je například 
výpomoc v nemocnicích či od-
běrových místech, evidují hasiči 
zároveň u některých typů běžných 
událostí téměř stoprocentní nárůst. 
Jedná se o události klasifikované 
jako spolupráce se složkami IZS, 
otevření uzavřených prostorů či 
záchrana osob s využitím přístroje 
AED. Konkrétně se jedná o udá-
losti, kdy jsou hasiči vyžádáni na 
otevření bytu, kde je podezření, 
že uvnitř je zraněná či nemocná 
osoba, dále události kdy hasiči po-
máhají posádce záchranné služby 
s transportem pacientů, zajišťují 
prostor pro přistání záchranářského 
vrtulníku či vyjíždějí na výzvu tzv. 
First Responder, tedy záchrana 
osob s použitím automatizovaného 
externího defibrilátoru. Sledova-
né období je od začátku roku do 
10. března loňského a letošního 
roku. Celkově těchto událostí hasiči 

Druhý stupeň požárního poplachu

vozíku. Zároveň vyhledávali svá-
řecí soupravu s tlakovými lahvemi, 
kterou zanedlouho nalezli v nepo-
škozeném stavu. Následně byla 
nasazena i výšková technika. Jed-
notky se zaměřily na vyhledávání 
a dohašování skrytých ohnisek. 
Hasičům z dobrovolné jednotky 
obce Zákolany byla nařízena bez-

v roce 2020 v uváděném období 
řešili v Karlovarském kraji cel-
kem 193. V letošním roce to je 311 
případů, tedy 161 % v porovnání 
s loňským obdobím. Kromě zvýše-
ný počtu událostí těchto typů jsou 
zásahy pro hasiče náročnější záro-
veň v nutnosti používání zvýšené 

pečnostní dohlídka na požářišti. 
Škoda byla vyčíslena na 1.400.000 
korun, příčinou vzniku požáru se 
zabývá hasičský vyšetřovatel. Celá 
událost se obešla bez zranění. 

dle zprávy 
por. Ing. Terezy Fliegerové,

tiskové mluvčí 
HZS Středočeského kraje

osobní ochrany. Velká část těchto 
událostí je v souvislosti s osobou, 
která je covid pozitivní nebo je 
zde podezření na covid pozitivní. 
Hasiči tak zasahují v ochranných 
prostředcích určených pro zame-
zení rizika přenosu nákazy. 

HZS Karlovarského kraje 

Dvě jednotky hasičů zasahovaly 
10. března u dopravní nehody ná-
kladního a osobního auta u obce 
Havraň, okres Most. Na následky 
zranění jeden člověk zemřel. Hasiči 
zajistili nákladní vůz a odpojili 
akumulátor havarovaného osob-
ního auta. Na místě zasahovala 
Letecká záchranná služba. Silnice 
byla po dobu zásahu neprůjezdná. 

HZS Ústeckého kraje 

Dvě hasičské jednotky vysla-
lo operační středisko v březnu 
k transportu pacienta ze střechy 
budovy v Dolních Heršpicích 
v jižní části Brna. Hasiči na místě 
zjistili, že záchranná služba po-
třebuje transportovat zraněného 
muže ze střechy objektu. Pacient 
byl při vědomí a komunikoval. Ve-
litel zásahu rozhodl o ustavení au-
tomobilového žebříku v blízkosti 
budovy. Hasiči uložili muže do 
transportní vany a pomocí žebříku 
jej šetrně a rychle dostali na zem 
k posádce záchranné služby. Celá 
akce netrvala ani třicet minut. 

Jaroslav Mikoška, 
tiskový mluvčí HZS JmK

Požár stodoly
Na hlášení o požáru stodoly 

v Dešově na Třebíčsku reagovaly 
výjezdem jednotky profesionál-
ních hasičů ze stanice Jemnice 
a Moravské Budějovice společně 
s jednotkami sborů dobrovolných 
hasičů z Dešova a Třebelovic. 
V době příjezdu hasičů na místo 
události byla stodola v plamenech. 
Hasiči na likvidaci požáru nasadili 
několik vodních proudů. Dostat 
požár pod kontrolu se zasahujícím 
jednotkám podařilo po pár minu-
tách intenzivního hašení. Následně 
hasiči rozebrali požárem zasažené 
konstrukce objektu a dohasili jed-
notlivá ohniska hoření. Při požáru 
ani samotném zásahu se nikdo 
nezranil.

dle zprávy 
kpt. Ing. Bc. Petry Musilové, 

tiskové mluvčí 
HZS Kraje Vysočina 

Pozor na dobíjení 
elektrokoloběžek! 

V březnu vyjeli hasiči ze stanice 
HZS Liberec a další čtyři jednotky 
SDH obcí k požáru bytu ve čtyřpa-
trovém domě v Ruprechtické ulici. 
Požár v předsíni bytové jednotky 
byl zlikvidován během čtvrt hodi-
ny pomocí vysokotlakého vodního 
proudu a hasiči zachránili dvě oso-
by, které následně předali do péče 
zdravotnické záchranné služby. Ve 
spolupráci s Policií ČR evakuovali 
z objektu dalších šest osob. Po 
nutném odvětrání kouře přetlako-
vou ventilací se mohli obyvatelé 
vrátit zpět do svých domovů. Za 
příčinu vzniku byla vyšetřovatelem 
příčin požáru určena: technická 
závada – nepředpokládaná změna 
technických parametrů při nabíjení 
elektrokoloběžky. Výše škody je 
předběžně stanovena na 150.000 
Kč a uchráněné hodnoty 850.000 
Kč Na místě zasahovaly jednotky: 
HZS LK – stanice HZS Liberec, 
JSDHO – Stráž nad Nisou, Liberec 
– Růžodol I, Liberec – Vratislavi-
ce nad Nisou, Liberec – Krásná 
Studánka. 

dle zprávy 
por. Bc. Jakuba Suchardy, 

HZS Libereckého kraje 

Dvojnásobný počet některých typů zásahů

Hasičská jednotka ze stanice 
Tábor byla v březnu vyslána do 
Korandovy ulice v Táboře k moni-
toringu spadlého stromu. Průzkum 
ukázal, že spadlý vzrostlý strom při 
pádu poškodil cihlovou zeď na sou-
kromém pozemku a zároveň zeď 
v parku. Strom zůstal zaklesnutý 
mezi dalšími stromy přibližně čtyři 
metry nad silnicí. Velitel zásahu si 
vyžádal posilovou techniku, a to 
vyprošťovací automobil. Zároveň 
prostřednictvím operačního stře-
diska zažádal Městskou policii 
Tábor o vyrozumění majitelů aut, 
která byla zaparkovaná v ulici 
v bezprostřední blízkosti spadlého 
stromu, aby svoje vozy přeparkova-
li. Zasahující jednotka se souhla-
sem majitelky stromu odstranila 

část nestabilní poškozené cihlové 
zdi v délce přibližně pět metrů. 
Po rozebrání zdi hasiči ustavili 
vyprošťovací automobil a pomocí 
vázacích prostředků spadlý strom 
na třech místech zajistili – dvakrát 
za jeřábový hák na těle stromu 
a jednou pomocí navijáku z cister-
ny za patu stromu. Teprve pak bylo 
možné postupně začít odřezávat 
jednotlivé větve. Když hasiči strom 
z velké části odřezali, byl strom 
vyzdvižen na pozemek majitelky 
a ještě částečně odřezán. Zbylé 
torzo stromu pak jednotka pone-
chala na pozemku majitelky. Zásah 
hasiči ukončili úklidem silnice od 
spadaných cihel a částí stromu.

 HZS Jihočeského kraje 

Spadlý strom

Mnohamilionová 
škoda

V březnu byl na operační stře-
disko pražských hasičů nahlášen 
požár autoservisu v ul. Řepová 
v Čakovicích. Na místo vyjely ve II. 
stupni požárního poplachu 2 profe-
sionální, 5 dobrovolných jednotek 
a chemická služba z Petřin. Objekt 
o rozměru 30 × 10 m byl zasažen 
v plném rozsahu a během zásahu 
došlo k propadu střechy. Nasazeno 
bylo celkem 6 vodních proudů C 
v dýchací technice. Uvnitř budovy 
bylo nalezeno několik tlakových 
lahví, které byly vyneseny ven 
a ochlazeny. Dále byly dvě osoby 
předány do péče ZZS HMP. Ná-
sledovalo dohašování, ochlazování 
a rozebírání konstrukce objektu. 
Vzhledem k velikosti objektu 
a jeho vybavení se škoda bude 
pohybovat v řádu milionů korun. 

HZS hl. m. Prahy

Transport zraněného ze střechy

Na silnici č. 16 u Zlaté Olešnice 
havaroval v první polovině března 
osobní automobil. Vozidlo vyjelo 
mimo komunikaci, sjelo hluboko 
pod sráz a skončilo převrácené 
v řečišti potoka. Uvnitř auta zů-
stala zaklíněná řidička, která si 
byla naštěstí sama schopná zavolat 
o pomoc na tísňovou linku, vozi-
dlo bylo totiž ze silnice jen těžko 
viditelné. Na místo spěchala profe-
sionální jednotka požární ochrany 

Vozidlo sjelo ze srázu do potoka
ze stanice Trutnov a JSDH Žacléř. 
Hasiči zraněnou ženu z vozidla 
vyprostili, do péče si ji převzala 
zdravotnická záchranná služba, 
následně byla transportována prud-
kým svahem na komunikaci, kde 
byl připravený vrtulník letecké zá-
chranné služby. Komunikace byla 
nejprve při provádění záchranných 
prací neprůjezdná, následně byl 
provoz obnoven kyvadlově a hasiči 
pomohli s jeho usměrněním. Po 
zadokumentování místa nehody 
ze strany policie provedly jednotky 
vytažení havarovaného auta zpět 
na komunikaci, vyprostily jej po-
mocí jeřábu. Následně pomohli 
hasiči s naložením vraku na odtah 
a vrátili se zpět na své základny.

dle zprávy Martiny Götzové, 
tiskové mluvčí 

HZS Královéhradeckého kraje, 
foto: HZS KHK

Tři jednotky hasičů zasahovaly 
v březnu v Ostravě-Třebovicích 
u požáru sauny v rodinném dom-
ku, využívané dlouhodobě jen 
jako skladiště. Požár se obešel bez 
zranění, předběžná škoda byla 
odhadnuta na 150 tisíc korun. Za 
požár může nedbalost – obyvatel 
domu (senior) zapomněl vypnout 
saunová kamínka, na kterých byly 
uloženy ručníky. Do Zemědělské 
ulice vyjely dvě ostravské jednotky 
Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje (HZS 
MSK) – ze stanic Poruba a Zábřeh, 
společně s nimi jednotka dobro-
volných hasičů z Třebovic. Hasiči, 

Mohly za to ručníky
kteří zasahovali v dýchací technice, 
uhasili požár za 20 minut, když 
vynášeli části zničené sauny ven 
a dohašovali je. Ke kontrole požá-
řiště používali termokameru a na 
odvětrání zplodin hoření nasadili 
přetlakový ventilátor. 
HZS Moravskoslezského kraje, 

foto Tomáš Lach 

Tragická nehoda



HASIČSKÉ NOVINY 06/2021 l www.facebook.com/hasicskenovinyOheň a víra strana 3

Jejich jméno bylo ještě před 
takovými deseti staletími symbo-
lem odvahy i krutosti. Vikingové! 
Matky jimi strašily malé děti. Jejich 
přízračné lodě se od 8. do 11. století 
zjevovaly na pobřeží Baltu, u břehů 
Anglie i Francie stejně jako u hra-
deb byzantské Konstantinopole. 
Geny vikingů vystopujete po celé 
Evropě. Severští mořeplavci položili 
základy budoucí ruské říše, dopluli 
na americký kontinent. Vikinský 
věk trvalo přibližně 300 let. Potom 
se jejich charakteristické dračí 
lodě rozplynuly v hlubinách času. 
Pardon, ne všechny vikinské lodě 
takto neurčitě a metaforicky zmi-
zely. Některé totiž jednoduše sho-
řely. Proč? Protože jejich majitelé 
věřili, že cesta ohně je tou nejkratší 
spojnicí mezi pozemským životem 
a Valhallou, rájem severských bohů. 

Vikinské 
pohřební lodě 

Obraz velkolepého vikinského 
pohřbu v podobě hořící lodi se do-
stal do literatury i filmu. Záleželo 
však na bohatství zesnulého. Pokud 

Hora Oreb
Patrně nejznámějším příkladem 

požáru v přírodním prostředí 
je příběh zachycený v biblické 
knize Exodus. Týká se chvalně 
známé události na hoře Oreb na 
Sinajském poloostrově. Dnes je 
to pozemek kláštera sv. Kateřiny 
v oblasti Jabal Musas. V hořícím 
keři se starozákonnímu proroko-
vi Mojžíšovi, jedinému očitému 
svědkovi, zjevil Bůh a sdělil mu 
své pravé jméno. Nechceme spe-
kulovat o tom, jaké jméno to bylo. 

zemřel prostý bojovník, nebylo jeho 
tělo spáleno v dračí lodi. Jeho duše 
se musela spokojit s hrobem, který 
byl pomocí kamenů vymodelován 
do tvaru lodi. V této kamenné lodní 
symbolice byla následně navršena 
hranice ze dřeva, na kterou bylo tělo 
položeno a spáleno. V některých 
případech bylo spálení nahrazeno 
prostým navršením mohyly z ka-
mení a hlíny na nebožtíkovo tělo. 
Jestliže zemřel bohatý vikinský 
velmož, byla ceremonie pohřbu 
mnohem složitější. Tělo zesnulého 
bylo umístěno ve skutečné lodi. Na 
poslední cestě se mohl zesnulý těšit 
i ze svého majetku a oblíbených do-
mácích zvířat. Bohužel, bylo krutou 
realitou, že svého zesnulého muže 
doprovázela do vikinského ráje jeho 
žena – a to doslova. Byla škrcena, 
probodnuta a její tělo spáleno spolu 
s manželem. Nutno však dodat, že se 
jednalo, moderním jazykem řečeno, 
o formu asistované sebevraždy, 
protože podmínkou byl dobrovol-
ný souhlas doprovodit manžela na 
poslední cestě… Hořící pohřební 
lodě byly fenoménem, který neměl 
v Evropě raného středověku obdoby. 

Ostatně, podle překladů Mojžíš za-
slechl něco ve smyslu „jsem, který 
jsem“. A z toho by neodvodil pravé 
jméno do protokolu ani moudrý 
Šalamoun. Nám jde zejména o to, 
podívat se hasičskou optikou na 
vzplanutí onoho osamělého keře 
v nehostinném prostředí kamenité 
sinajské pouště.   

Pomoc od botaniky
Mojžíšův příběh s hořícím ke-

řem, který mimochodem nezmi-
ňuje pouze Bible, ale i Korán, je 

Tento ohňový rituál jistě budil úžas 
a strach u náhodného pozorova-
tele. Pravdou však je, že spálení 
pohřební lodi se nepraktikovalo 
ve všech oblastech, kde vikingové 
žili. Někde posloužila loď pouze 
jako obří rakev, která byla zakrytá 
mohylou z kamení. Takové, v zemi 
zakonzervované lodní trupy a je-
jich náklad, jsou vítaným objevem 
archeologů. Tak tomu bylo nedávno 
v archeologické lokalitě v Ostfoldu 
v Norsku, kde vědci našli pod zemí 
vikinskou pohřební loď s délkou 20 
metrů. Proč byly některé vikinské 
pohřební lodě spáleny a jiné jen 
zasypány kameny a zeminou? 

Doporučení boha 
Ódina 

Zdálo se, že zde nevládla jednot-
ná kodifikace božích doporučení, 
protože jak poznamenaly dobové 
prameny: bůh Ódin stanovil záko-
nem, že všichni mrtví by měli být 
spáleni a jejich majetek položen 
s nimi na hromadu. Popel měl 
být vržen do moře nebo pohřben 
v zemi. Skeptický čtenář pozna-

vyjádřením setkání člověka s boží 
bytostí. Jedna věc však byla na celé 
záležitosti krajně podezřelá. Byl to 
fakt, který překvapil i samotného 
Mojžíše. Keř hořel, ale neshořel. 
Z fyzikálního hlediska záhada. 
Z církevního například vysvětle-
ní: hořící, ale neshořelý keř byl 
symbolem svaté přítomnosti, která 
plála, ale nechtěla nic zahubit. 
S takovým vysvětlením by se asi 
vyšetřovatel od hasičů jen tak ne-
srovnal. A tak si znovu láme hlavu 
nad celou záležitostí, která byla 
nesčíslněkrát zobrazena a popiso-
vána. Na stole se mu vrší svazky 
knih: Bible, fyzika pro pokročilé, 
aplikovaná chemie, geografické 
příručky, botanika… Moment, 
botanika? Která strana to byla? 
Konečky prstů pracují rychleji než 
obracečka sena, papír šustí a pak je 

Ohňová cesta do Valhally

Mojžíšův hořící keř

Oheň hrál v náboženské víře vikingů velkou roli.
Vikinské nájezdy na Evropu ustávají na 
konci 11. století.

Dračí lodě vikingů byly schopné i oceánské plavby. 

U hořících vikinských lodí byl dým symbolickým pohřebním rubášem. 

mená, že problém bude v poněkud 
vágní formulaci „měli by být“. 
Potom je jasné, že si zákony, včetně 
těch božích, každý viking vykládal 
jaksi po svém. O ohňovém pohřeb-
ním rituálu nám podávají svědectví 
například zápisky arabského di-
plomata Ibn Fadlána, který popsal 
tento smuteční obřad u vikingů na 
řece Volze. Zmíněného arabského 
vyslance si jistě vybavíte jako herce 
Antonia Banderase ve filmu Vikin-
gové z roku 1999. Řeknete si možná, 
že už je to všechno minulost a na 
hořící vikinské lodě na evropských 
řekách či mořském pobřeží dnes 
určitě nenarazíte. Omyl! Obliba 
severské mytologie a snaha zased-
nout v hodovní síni rajské Valhally 
si našla i v moderní současnosti 
svoje následovníky. Zpravodajské 
agentury vypočítaly, že v nedávné 
době se hned několik obyvatel 
Velké Británie rozhodlo pro takový 

pohřeb. Jejich těla byla po smrti 
naložena na repliky vikinských 
dračích lodí. Na volném moři byla 
plavidla zapálena. Nenechte se tak 
překvapit, pokud rádi chodíte nejen 
posedět s kamarády do hasičárny, 

ale vyrazíte občas i někam k vodě 
na ryby. Duch a odkaz vikingů je 
stále silný!

Připravil Mirek Brát, 
zdroje foto via pinterest, 

youtube, wiki

Vtom se mu v ohnivém plameni z prostředku keře ukázal 
Hospodinův anděl. Mojžíš se podíval a hle, keř planul ohněm, 
ale nebyl stravován. Řekl si tedy: „Musím tam přece jít, abych 
viděl tu velikou podívanou – jak to, že ten keř neshoří!“ 

(Exodus, Druhá kniha Mojžíšova) 

Klášter sv. Kateřiny na Sinaji byl postaven v místech, kde se údajně potkal Mojžíš 
s hořícím keřem. 

ticho. Je to zde černé na bílém… 
Třemdava bílá (Dictamnus albus). 
Statná bylina z čeledi routovité 
známá též pod lidovým názvem 
Mojžíšův keř. Třemdava bílá roste 
i u nás, ovšem jen v nejteplejších 
oblastech Čech a jižní Moravy. 
Líbí se jí například na kamenitých 
stráních, kde je sucho a teplo. Na 
hoře Oreb v sinajské poušti je 
sucho (to dá rozum, když je to 
poušť), a teplo taky. Na koncích 
stonků tvoří rostlina dlouhé hrozny 
výrazných bílých a růžových kvě-
tů, které voní citrónově omamnou 
vůní. A teď to hlavní… Když je 
hodně horký den, uvolňuje třem-
dava z lodyhy a listů silici, která se 
rychle vypařuje. Tato silice může 
u citlivějších osob vyvolat tzv. 
fotosenzitivitu, kdy se kůže stane 
nadmíru citlivou na sluneční pa-

prsky, hrozí vznik bolestivých pu-
chýřů a následných trvalých jizev. 
To však není jediná nebezpečná 
vlastnost silice třemdavy. Je navíc 
hořlavá! Škrtnete zápalkou, silice 
s obsahem éterických olejů hoří, 
ale rostlina neshoří. Přesně jako 
v příběhu o Mojžíšovi a hořícím 
keři. Navíc, ani vědci nevylučují, 
že při určité situaci může dojít 
k samovznícení silic třemdavy. 
Z přísně rozumového hlediska 
by byla třemdava velmi dobrou 
kandidátkou na hořící Mojžíšův 
keř, jak ji to ostatně přisoudilo 
i její lidové pojmenování. Problém 
je v tom, že třemdavu je v poušti 
současné egyptské Sinaje nemožno 
nalézt. Její jižní stanoviště však 
zase tak daleko nejsou, třemdavu 
byste objevili i v takové blízkový-
chodní Sýrii. 

Epilog
Při hodnocení setkání Mojžíše 

s hořícím keřem má hasičský vy-
šetřovatel nelehkou práci, i když 
si pomůže botanikou. Je jasné, že 
jeho zpráva bude veskrze seriózní, 
volit bude opatrné výrazy. Přeci 
jen, popisujete setkání člověka 
s Bohem! To takový profesor B. 
Shanon z jeruzalémské Hebrejské 
univerzity se s tím vůbec „nema-
zal“ a před několika lety poslal do 
světa teorii, že za setkáním Mojžíše 
s hořícím keřem je jiná rostlina. Prý 
je to na Sinaji vždy hojná akácie. 
Odvar z této rostliny způsobuje 
halucinace. A to pak vidíte věci! 
To naše hasičské zkoumání celého 
jevu se nám pořád zdá citlivější, 
co říkáte? 

připravil Mirek Brát, 
zdroje foto via flickr, 

pinterest, youtube 

Oheň jako zjevení boží bytosti. 

Třemdava bílá, známá také pod názvem 
Mojžíšův keř. 

Bible je plná ohnivých zázraků.
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Požáry v přírodním prostředí 
velkým tématem i na Slovensku 

I u našich slovenských sousedů je pravidelně v březnu prezentována 
kampaň proti požárům v přírodním prostředí. Jde zejména o vypalování 
porostů, dřevin i spalování biologického odpadu. V průběhu loňského 
března bojovali hasiči na Slovensku s více než tisícovkou požárů, které 
vznikly jako důsledek takového neuváženého počínání. Škoda při těchto 
požárech přesáhla částku 150 tisíc eur. Loňský rok – jako začátek plného 
propuknutí pandemie koronaviru ve středoevropském geografickém pro-
storu, znamenal výrazné omezení mobility obyvatel. Hlavně díky tomu 
poklesly požáry v přírodním prostředí na Slovensku o 33 % v porovnání 
s rokem 2019. Plošnému vypalování trávy a lesních porostů brání i zá-
konné sankce, které mohou znamenat postih ve výši 331 EUR pro fyzické 
osoby a pokutu až do výše 16.596 eur pro podnikatele. 

Svídnice 
Při toulkách hasičskou historii se dnes zastavíme v obci Svídnice 

v Pardubickém kraji (okres Chrudim). Pokud vás zajímá, jak obec ke 
svému jménu přišla, pak vězte, že Svídnice dostala jméno od pobřež-
ního porostu „svíd“ – voda tekoucí mezi svídami. Svídničtí si příští 
měsíc připomenou odkaz tamních hasičských otců – zakladatelů… 
Sbor ve Svídnici byl založen na ustavující schůzi 20. dubna 1913. Hned 
na schůzi se přihlásilo 17 členů činných a 24 dobrovolných. Starostou 
sboru byl zvolen osadní starosta Karel Plíšek ze Sychrova. Velitelem 
František Kopřiva, jednatelem František Remeš, pokladníkem Josef 
Pilný, dozorcem náčiní Josef Filip. Na výborové schůzi v r. 1913 bylo 
rozhodnuto postavit na svídnické návsi hasičské skladiště a zakoupit 
první čtyřkolovou stříkačku normální velikosti od firmy Smekal a ha-
dice. Sbor se dále usnesl stát se členem hasičské župy v Nasavrkách. 
Počátky sboru nebyly lehké. Sbor se musel spoléhat z největší části 
sám na sebe. Potřebné peníze si opatřoval pořádáním tanečních zábav, 
koncertů a divadelních představení. První hasičský věneček byl pořádán 
v hostinci Josefa Chrbolky ve Svídnici, divadelní hra měla zajímavý 
rustikální název: Na selském gruntě. V roce 1914 byla zřízena při sboru 
jinošská družina, do které se přihlásilo 9 členů. Družina byla později 
pýchou sboru. V témže roce sbor prodělal svůj první křest, zúčastnil se 
poprvé záchranných prací při požáru Na Práčově. Po roce 1918 se svíd-
nický hasičský sbor se svým velitelem Františkem Kopřivou zasloužil 
o postavení památníku padlých vojínů ve světové válce. V roce 1928 
v jubilejním roce naší republiky se zřizuje při sboru dokonce i divadelní 
soubor! V 60. letech se založil při sboru požární kroužek, který měl 18 
děvčat a 19 chlapců. V letech 1986–1988 se začíná z nových mladých 
členů tvořit nová zásahová jednotka. 

HASIČSKÁ HISTORIE

Pokud to opatření proti šíření koronavirové infekce dovolí, jsou na 
duben 2021 plánovány například tyto aktivity v rámci plánu práce Ve-
dení SH ČMS, VV SH ČMS a SS OSH: 17. dubna (sobota) – Shromáž-
dění starostů OSH ČMS – CHH Přibyslav. Z připravovaného programu 
jednání: Zahájení, volba pracovních komisí. Průběžná zpráva o činnosti 
SH ČMS od posledního SS OSH. Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 
2020. Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2020. Zprávy o činnosti ÚOR za 
rok 2020. Zpráva o činnosti a hospodaření společností s vlastnickým 
podílem SH ČMS za rok 2020. Diskuze, vystoupení hostů. Projednání 
a schválení usnesení. Závěr. Shromáždění starostů OSH ČMS by mělo 
předcházet jednání Výkonného výboru SH ČMS (pátek, 16. dubna). 
Místem jednání je opět Přibyslav. 24. dubna 2021 je v plánu tradiční 
pouť hasičů sv. Hostýn. 

 INFO Z ČINNOSTI KANCELÁŘE SH ČMS

VE ZKRATCE

Hasičské noviny pro vás mo-
nitorují i zajímavé zprávy ze za-
hraničí. Třeba takové, stále ještě 
chladné březnové Chorvatsko, se 
v hasičském kontextu „rozpálilo“ 
až letními teplotami. Chorvatským 
hasičům totiž došla trpělivost 
s falešnými poplachy a vytvořili 
rovnou v návrhu ceník takového 
nejapného počínání. Pokud někdo 
ohlásí falešný požár, vyjde ho 
to draho. Nejdražší bude, pokud 
vzlétne letecká technika hasičů. 
Letoun Canadair CL – 415 vzlétne 
na takový falešný poplach, hodinu 
si zakrouží nad krajinou prostou 
jakéhokoli ohně… Falešný ozna-
movatel se může následně těšit na 
fakturu ve výši 247.298 Kč (v ak-

Chorvatským hasičům došla trpělivost

tuálním přepočtu chorvatské kuny 
a české koruny). Tak třeba v létě: 
Dobrodošli na Jadran! Jen dávejte 
pozor, pokud byste hlásili chorvat-
ským „vatrogascům“ záři požáru 

nad blízkým ostrovem... a pak se 
bohužel ukázalo, že za ostrovem 
jen právě zapadá slunce... 

zdroj foto letadla CL-415 
(via youtube)

Hasičský bezpilotní letoun 
(dron) je určen zejména pro pro-
vádění průzkumu a monitorová-
ní situace ze vzduchu. Veliteli 
zásahu tak poskytuje celou řadu 
významných vstupních informací 
získaných doslova „z nadhledu“ 
a usnadňuje tak rozhodovací 
proces při řízení zásahu. Matri-
ce 210RTK DJI je profesionální 
zařízení s třemi pozicemi pro 
umístění kamer. Ve výbavě hasič-
ského bezpilotního letadla je kom-
binovaná kamera, která má v těle 
zabudovanou termokameru s roz-
sahem měření -40 °C až +550 °C 
a optickou kameru bez možnosti 
přiblížení a dále optická kamera 
s třicetinásobným zoomem a mož-
ností záznamu ve fullHD kvalitě. 
Nosnost stroje a délka nasazení na 
jedno nabití ve vzduchu je závislá 
na druhu použitých akumulátorů. 
Součástí příslušenství jsou záložní 
akumulátory a rychlonabíječka. 
Díky tomu je možné, aby byl 

Dobrovolní hasiči ze středočes-
kého Ořecha a pražských Řeporyj 
podpořili tříletou Agátku, jejíž 
rodičům předali téměř 39 tisíc 
korun, které vybrali při akci Den 

Liberecký hasičský bezpilotní letoun 

Hasiči z Ořecha a Řeporyj 
pomohli malé Agátce

v provozu prakticky neomezenou 
dobu. Nasazen může být v rozsahu 
teplot od -10 °C do +40 °C a větru 
nepřesahujícím 10 m/s. Obsluhu 
zařízení tvoří vždy dvě osoby 
– pilot, který musí být s dronem 
v nepřetržitém vizuálním kon-
taktu a operátor kamer. Obraz 
je přenášen do zobrazovacího 
zařízení operátora, nebo dalších 
zobrazovacích zařízení HZS LK 
ve vzdálenosti do 100 metrů při 
přímé viditelnosti. Momentálně 
probíhá testování přenosu dat přes 
internet. Tento způsob by umožnil 
téměř v reálném čase poskytovat 
informace z místa zásahu napří-
klad na krajské operační a infor-
mační středisko HZS Libereckého 
kraje, nebo do štábu velitele zása-
hu a tím rozhodovací proces ještě 
více zefektivnit. Hlavní uplatnění 
je v zásahové činnosti, ale možnost 
využít obrazový záznam ze vzdu-
chu pro vyhodnocování taktických 
a prověřovacích cvičení je také ne-

bezpečnosti. Vybrané peníze se 
využijí na nákup potřebných zdra-
votnických pomůcek ke zvýšení 
životního standardu. Akce „Den 
bezpečnosti pro Agátku“ se konala 

zanedbatelná. Příklady nasazení 
dronu v operačním řízení: 18. 4. 
2020 požár lesa v Tuhani. 14. 9. 
2020 destrukce domu v Liberci. 
15. 9. 2020 požár skladu munice 
v Bílině. 26. 2. 2021 požár prů-
myslové haly v Chrastavě. Stroj 
byl spolufinancován z prostředků 
strukturálních a investičních fon-
dů EU v rámci projektu „Zvýšení 

v obci Ořech, během ní se před-
stavily složky Integrovaného zá-
chranného systému. Nejen hasiči, 
ale i policejní psovodi či záchranáři 
s vrtulníkem předvedli ukázku své 
práce a techniky. Pořadatelé se 
rozhodli akci věnovat malé Agátce. 
Dnes tříletá slečna má má od naro-
zení opožděný psychomotorický 
vývoj, trpí makrocefalií, centrální 
hypotonií, oční vadou. Vzhledem 
k obtížím je vyžadována celodenní 
péče. Během akce se pořadatelům 
podařilo vybrat necelých 39 tisíc 
korun, které vzhledem k epide-
miologickým okolnostem mohli 
předat až po pěti měsících. Na 
konci měsíce února se za Agátkou 
a její maminkou vypravili zástupci 
SDH Ořech, pan Lukáš Klíma, za 
SDH Řeporyje pan Jiří Svoboda 
a místostarostka obce Ořech paní 
Jana Szőcsová. Ti předali i dary 
v podobě různých omalovánek, 
sešitů a dalších předmětů včetně 
kytice. (foto FB SDH Řeporyje)

Prostřednictvím MAS Šumav-
sko byla podaná žádost o dotaci 
v roce 2020 Státnímu zeměděl-
skému intervenčnímu fondu do 
Programu rozvoje venkova a byla 
úspěšná. V rámci dotace bylo pro 
JSDHO Budilov nakoupeno: mo-
torové čerpadlo, dva vysoušeče, 
zásahový žebřík, trhací hák, kaná-
lový krtek a sada hasičských hadic.

Dotace pro hasiče 
z Budilova

připravenosti Hasičského záchran-
ného sboru České republiky k ře-
šení a řízení rizik způsobených 
změnou klimatu“. Konkrétně 
z Integrovaného regionálního 
operačního programu pro období 
2014–2020. 

dle zprávy
por. Bc. Jakuba Suchardy, 

ilustrační obrázek via pinterest

Lesní požár – z oficiálního webu města Nová Baňa

V garážích zbrojnic dobrovol-
ných hasičských sborů lze nalézt 
řadu zajímavých automobilů. 
Jedním z nich je určitě Mercedes 
Unimog 5000 jednotky z Tan-
valdu Šumburku. Jde o speciální 
silniční a zároveň terénní vozidlo 
s pohonem na všechna čtyři kola, 
které dobře vyhovuje místnímu 
kopcovitému terénu. Hasičský 
vůz v hodnotě 6,1 mil. korun 
zakoupilo v roce 2004 město 
Tanvald za přispění státní dotace 
ve výši dvou miliónů korun. Pár 
slov k tomuto respekt budícímu 
stroji. Unimog byl od počátku 

vyvíjen jako univerzální moto-
rové vozidlo, které mělo najít své 
využití především v zemědělství, 
ale nakonec se stal zdatným po-
mocníkem i ve stavebnictví, ko-
munálních službách, u železnice 
či na letištích a své uplatnění našel 
i u hasičů, záchranářů, v armá-
dě a dokonce i v motoristickém 
sportu. Duchovním otcem tohoto 
úspěšného užitkového vozidla byl 
Albert Friedrich, který byl řadu 
let vedoucím vývojem leteckých 
motorů u Daimler-Benz. Právě 
tento muž se po skončení druhé 
světové války pustil do vývoje 

Unimog – stroj pro hasiče i armádu
univerzálního motorového vozidla 
pro zemědělce, aby z toho nakonec 
byla v 21. století i taková respekto-
vaná hasičská cisterna do každého 
terénu. A propo, rovněž obrněný 
automobil Dingo (používaný také 

Díky plné vitamínů
Členové Sboru dobrovolných 

hasičů v Kostomlatech pod Mile-
šovkou organizovali vitamínovou 
pomoc pro personál v teplické ne-
mocnici – jako poděkování za práci 
zdravotníků v nelehkých časech 
koronavirové pandemie. Do celkem 
devíti covidových center přivezli 
hasiči milý a majoritně i zdravý 
dárek: velkou zásilku ovoce a ze-
leniny, nápojů i cukrovinek.

Hasiči na letišti
Záchranný útvar HZS ČR společně 
s PČR a hasiči z HZS Letiště Praha 
dne 13. března 2021 nakládal a ná-
sledně přepravoval kartony s testy, 
které dopravilo na Letiště Václava 
Havla v Praze, letadlo z Číny. Jed-
nalo se o další část zásilky testů 
pro samotestování do škol, kterou 
převáželi hasiči (obsahovala 2 223 
ks kartonů testů). Na přepravě se 
podílelo 7 nákladních automobilů 
a 22 příslušníků Záchranného útva-
ru HZS ČR. 
zdroj HZS ČR, foto Jiří Dvořák

Armádou ČR) je založený na 
podvozku Mercedesu Unimog. To 
už něco napovídá o schopnostech 
takového automobilu! 

(foto: SDH Tanvald 
Šumburk, plus via wiki)

Povodňová aktivita v červnu 2013, www.obecsvidnice.cz
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HASIČI NA SÍTI XXX.

Dnes se v naší pravidelné (a podle chronologie i jubilejní) rubrice 
zaměříme na webovou prezentaci hasičů obce Petřvald v Moravsko-
slezském kraji. Sbor dobrovolných hasičů byl v této obci založen v roce 
1885. Jistým imperativem k jeho vzniku byl požár místního hostince 
v témže roce, k jehož zdolání přijeli hasiči ze sousedního Mošnova. Do-
vednost mošnovských hasičů byla pro petřvaldské inspirací k založení 
vlastního hasičského sboru. Po jednáních v obecním výboru a mezi 
občany, s cílem získání členské základny pro vznikající sbor, byla po-
dána žádost o povolení sboru a schválení stanov. Po vyřízení žádosti 
byla v druhé polovině roku 1885 svolána do sálu pivovarského hostince 
Arnošta Kudielky první ustavující schůze sboru. Podle dostupných 
zápisů měl hasičský sbor v době ustavení celkem 55 členů. V loňském 
roce byla v Petřvaldu plánována slavnostní valná hromada k 135. výročí 
založení sboru, ale pandemie koronaviru tyto plány zhatila. Brožuru 
k tomuto významnému výročí si můžete přečíst alespoň na hasičském 
petřvaldském webu. Virtuální prezentace hasičů z Petřvaldu je velmi 
pestrá, doslova nabitá informacemi. Líbila se nám předpověď počasí, 
existence vyhledávače, odkazy na fotografické úložiště „rajče“ či link na 
videa nahraná na Youtube. Na webu najdete i kalendář akcí, informace 
o technice a zásazích. Web je provozován na samostatné internetové 
doméně, která však neumožňuje, na rozdíl od domény obce, zabezpečené 
připojení.                                                       foto: úvodní strana webu 

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 na jaře před deseti lety? 
Naše rubrika vám chce připomenout události, příběhy, zprávy – tuctové 
a všední či naopak výjimečné a důležité z obecného i hasičského hlediska, 
které se udály již před více lety. Můžete pak porovnávat, zda je aktuální 
období roku 2021 jiné či podobné, než bylo to, které se již po pás propadlo 
do řeky času…

Přenesme se v čase do počátku jara roku 2011, kdy se březen tohoto 
roku stal (viděn neúprosnými hledisky statistiky) měsícem s rekordním 
počtem hasičských zásahů. Během tohoto měsíce před deseti lety jednotky 
požární ochrany zasahovaly u celkového počtu 8 452 událostí. Hasiči 
likvidovali 3 376 požárů, zasahovali u 1 066 dopravních nehod, úniky ne-
bezpečných látek likvidovali 539krát, technickou pomoc poskytli celkem 

v 2 877 případech, 
z důvodu planého 
poplachu vyjeli více 
jak 530krát. Nejvíce 
událostí, 363 během 
jednoho dne, hasiči 
zaznamenali shod-
ně 8. a 12. března 
2011. „Nejklidnější“ 
den jednotky požár-
ní ochrany měly 20. 
března., kdy zasaho-
valy u „pouze“ 153 
událostí. 

(ilustrační foto)

Úvodní strana webu

Stránky SDH obce Petřvald 
http://www.sdh.petrvaldobec.cz/

VE ZKRATCE

Zvláštní stupeň požárního poplachu
Jako jeden z nesložitějších zásahů minulého měsíce označil Hasičský 

záchranný sbor ČR požár průmyslové haly v Chrastavě. Bylo k němu 
povoláno i 16 dobrovolných hasičských jednotek JSDHO: Liberec-Rů-
žodol I, Liberec – Krásná studánka, Liberec – Vratislavice nad Nisou, 
Liberec-Pilínkov, Liberec-Machnín, Chrastava, Hrádek nad Nisou, 
Stráž nad Nisou, Rynoltice, Frýdlant, Raspenava, Cvikov, Jablonec nad 
Nisou – Paseky, Rádlo, Jablonné v Podještědí, Chotyně.

(foto ze zdroje HZS ČR) 

Jak vůbec vzniklo sběratelství? 
Mnozí ihned namítnou, že v této 
otázce chybí důležité slůvko „asi“! 
Ano, máte pravdu. Jak vzniklo 
sběratelství, na takovou otázku se 
neodváží přesně odpovědět nikdo. 
Nikdo nikdy také nespočítá, co vše 
lidé sbírali, sbírají a v budoucnu 
sbírat budou. Překrásné sbírky jsou 
i s „hasičskou tematikou“, se za-
měřením na cokoliv konkrétního, 
především s ohledem na prostor 
umístění sbírky v bytě. Sám jako 
sběratel „hasičské tematiky ma-
lorozměrné“ v panelovém domě, 
často slyším nelichotivou větu: 
Sběratelství je úchylka. Jak to tedy 
doopravdy je? Co nás nutí hromadit 
fotky, lovecké trofeje, známky, zá-
palkové nálepky, pohlednice, tácky 
od piva, modely aut, lodí, letadel 
a mnoho dalšího? Psychologové 
hovoří o sběratelském instinktu, 
který je ovlivněn věkem, pohla-
vím, sexuální orientací, životními 
zkušenostmi a dalšími proza-
tím jim neznámými zkušenostmi 
a okolnostmi zároveň. Říkají při 
tom, že v dětství a pubertě jde 
o to „seskupit co největší poklad. 

Východočeská obec Rokytno 
s pomocí Nadace ČEZ vybavila 
svou jednotku sboru dobrovolných 
hasičů novým potřebným vybave-
ním. Z daru od Nadace ČEZ poří-
dila lékařský batoh a osvětlovací 
techniku. Nadace ČEZ na vybavení 
přispěla částkou 27.719 korun. 
Zbylou část uhradila obec ze svého 
rozpočtu. Rokytenští hasiči vyjíž-
dějí nejen k požárům, ale i k dalším 
mimořádným událostem. Pomáhají 
odstranit popadané stromy, likvi-
dují obtížný a nebezpečný hmyz, 
pomáhají při čerpání vody při 
povodních a jsou prostě tam, kde je 
jejich pomoc potřeba. Dobrovolní 
hasiči jsou pro obec velmi důle-
žití. Ke svým zásahům potřebují 
i kvalitní a specifické vybavení. 
Z příspěvku od Nadace ČEZ tak 
pořídili lékařský batoh, svítilny 
a osvětlovací soupravu, polohovací 
pás a pevnou páteřní desku. Nada-
ce ČEZ hasičům přispěla v rámci 
grantového řízení Podpora regionů. 

Hasičský záchranný sbor České 
republiky spustil webové stránky 
tvhasici.cz, které slouží jako vir-
tuální asistenční centrum pomoci. 
S ohledem na současné dění je 
pozornost věnována aktuálně pro-
bíhající epidemii nemoci covid-19. 
Cílem je podpořit občany v aktiv-
ním zvládání současné situace, 
v běžných denních starostech, ale 
i v nejtěžších chvílích. Obsahem 
jsou textové a audiovizuální mate-
riály (videa, podcasty atd.), na kte-
rých se podílejí odborníci z oblasti 
psychologie, ochrany obyvatelstva 
a medicíny. Najdete zde strukturo-
vané informace o tom, jak funguje 
lidská psychika ve stresu a postu-

Nejšťastnější člověk na světě je sběratel!

Nadace ČEZ přispěla hasičům z Rokytna

Vznik virtuálního asistenčního 
centra pomoci HZS ČR

za podpory SH ČMS. Jim všem 
patří dík za uchování tradic a ha-
sičské historie! 

 Karel Potužník, 
SDH: Děčín III – Staré Město 

(redakčně zpracováno), 
ilustrační obrázek: 

plakát zvoucí na výstavu 
Sběratel (Praha 2020)

„V dospělosti se sbírání čehokoliv 
může pro někoho stát jediným 
smyslem života. 

Nejzapálenější lidé skončí v mu-
zeích, kde je společnost za provozo-
vání jejich koníčka ještě i platí! Ti 
méně šťastní musejí své panelové 
byty pracně přebudovávat, aby se 
do nich sbírky vešly. Sběratelství se 
táhne lidskou historií jako pověstná 
červená nit. Zmínky o něm máme 
skutečně už z doby nejstarších 
civilizací. Sběratelství není úchyl-
ka, je to lidská přirozenost. Jak 
jednou moudře řekl J. W. Goethe: 
„Nejšťastnější člověk na světě 
je sběratel!“ Každý z nás se rád 
vrací do let, kdy našel onu zálibu 
soustředit sbírku ve svém „oboru. 
Každý si rád vzpomene na chvíli, 
co se nasháněl, než našel svého 
prvního ničím nenahraditelného 
„modrého Mauritia“, třeba právě 
u hasičů. Sběratelé věnují svému 
koníčku doslova všechen svůj 
volný čas, k rozšíření své sbírky 
dávají nemalé finanční prostředky. 
Rozšiřují postupně své vědomosti 
a díky studiu odborné literatury 
se postupně stávají „odborníky 

Vybavení jednotce opravdu chy-
bělo. Jeho pořízením se zkvalitní 
zásahy jednotky nejen v noci, kdy 
hasiči budou moci dobře osvětlit 
místo zásahu. Ale lékařské vyba-
vení pomůže i v případě, že dojde 
ke zranění nebo úrazu. Jen v loň-
ském roce jednotka vyjížděla ke 
12 zásahům. Nadace ČEZ jednotky 
dobrovolných i profesionálních 
hasičů podporuje pravidelně. Uvě-
domujeme si prospěšnost a pomoc 
jednotek sborů dobrovolných hasi-
čů nejen při požárech, povodních, 
nehodách, ale rovněž při dalších 
mimořádných událostech. Vždyť 
v nezáviděníhodné situaci se může 
ocitnout každý z nás a bude vděč-
ný za pomoc. Sbor dobrovolných 
hasičů Rokytno oslaví v příštím 
roce 140 let od svého založení. 
K technickému vybavení sboru 
patří vozidlo Avia A 30. A histo-
rii připomíná funkční Praga RN 
a čtyřkolová hasičská stříkačka 
z roku 1882, které se účastní 

py, jak zvládat různé nepříjemné 
stavy. Rovněž je srozumitelně 
vysvětleno, jak se náš organismus 
chová po napadení virem a jak 
působí očkování. Postupně jsou 
přidávána další aktuální témata. 
„Stránky vznikly z podnětu Rady 
vlády pro duševní zdraví, která 
navrhla zapojení psychologické 
služby HZS ČR do psychologické 
podpory obecné populace“, sdělu-
je Martina Wolf Čapková, vedoucí 
psycholožka HZS ČR. „Přestože 
projekt tvhasici.cz je v tuto chvíli 
zacílen na to nejaktuálnější téma – 
řešení epidemie nemoci covid-19, 
budou postupně doplňovány další 
informace, aby bylo pokryto 

ve svém sběratelském oboru“, 
u nás „hasičském“. „To vše slouží 
k bližšímu poznání hasičské histo-
rie. V České republice existují dvě 
skupiny „hasičských“ sběratelů: 
Skupina sběratelů hasičských ku-
riozit – neorganizovaní. Skupina 
sběratelů předmětů hasičstva a po-
žární ochrany, organizovaná při 
Centru hasičského hnutí Přibyslav 

pouze různých oslav. A dobrovol-
níci nejen pomáhají, ale starají se 
i o kulturní život obce – pořádají 
hasičské bály, a také vychovávají 
své nástupce. V obci funguje sbor 
malých hasičů. 

široké spektrum bezpečnostních 
hrozeb a životních situací, a to 
vše za účelem naplnění našeho 
dlouhodobého úsilí, kterým je 
zvyšování připravenosti a posilo-
vání odolnosti občanů,“ doplňuje 
František Paulus, ředitel Institutu 
ochrany obyvatelstva. 

Zasazení vi r tuálního asis-
tenčního centra pomoci HZS 
ČR do celkové vize ochrany 
obyvatelstva uvádí náměstek 
generálního ředitele HZS ČR, 
Daniel Miklós: „Současná situa-
ce ukazuje, že řešení krize není 
pouze o poskytnutí bezprostřední 
pomoci formou zásahu, ale ze-
jména o práci s člověkem, s jeho 
potřebami. Tento široký přístup 
k člověku považujeme za budouc-
nost ochrany obyvatelstva.“ 

Na přípravě stránek se podílí 
psychologická služba HZS ČR, 
sekce prevence a civilní nouzové 
připravenosti HZS ČR, lékaři 
Letecké záchranné služby (Ar-
mády ČR) a z očkovacího centra. 
Audiovizuální podobu zpracovává 
oddělení dokumentace HZS ČR.

dle zprávy  
plk. Mgr. Martiny Wolf Čapkové 

z psychologické pracoviště 
MV-generální ředitelství 

HZS ČR, obrázek via pinterest 

(ilustrační foto: 
zdravotnický batoh pro hasiče)

Šárka Lapáčková Beránková, 
mluvčí skupiny ČEZ 
pro Východní Čechy 

Během jízdy pásového vozidla 
pro přepravu osob a materiálu 
v katastru Pece pod Sněžkou došlo 
k požáru v jeho motorovém prosto-
ru. Řidič naštěstí včas zareagoval 
a vozidlo v zasněženém svahu od-
stavil. Požár stihl nejen nahlásit na 
tísňovou linku, ale zároveň ho po-
mocí přenosného hasicího přístroje 
před příjezdem jednotek uhasil. 
Místo požáru nebylo pro běžnou 
techniku dostupné, hasiči zasa-
hovali pomocí pásových vozidel. 
Zkontrolovali stroj termokamerou 
a zamezili úniku provozních náplní. 
Příčinou vzniku požáru byla tech-
nická závada na palivovém systému 
vozidla. Rychlým a účinným zása-
hem řidiče je předběžně stanovená 
škoda způsobená požárem ve výši 
asi 50 tisíc korun, přitom hodnota 
stroje přesahuje jeden milion korun. 
Na místě zasahovaly dobrovol-
né jednotky z Pece pod Sněžkou 
a Horního Maršova a profesionální 
jednotka z Trutnova.

Martina Götzová, 
tisková mluvčí HZS Královéhra-

deckého kraje, foto: HZS KHK

Pásáky vyjely 
na pomoc pásáku
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na monitoru vašeho počítače i displeji telefonu
www.facebook.com/hasicskenoviny
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53312�Chvaletice

tel.:�����+420�466�985�890-2
fax.:����+420�466�985�367
mob.:�+420�602�661�103
office phhp.cz
www.phhp.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)

To, že při práci hasiče není nouze 
o překvapení, dosvědčuje krokodýl 
nilský, kterého hasiči objevili při 
nedávném zásahu u požáru v dom-
ku v Klopině na Šumpersku. Jed-
nalo se o živý třímetrový exemplář, 
který se volně pohyboval v přízemí 
objektu o velikosti zhruba 5 × 4 
metry. S ohledem na bezpečnost 
zasahujících hasičů byly přerušeny 
hasební práce. Jelikož byl objekt 
silně zakouřený a nebyl znám stav 
a ani poloha zvířete, musel být 
zahradní domek nejprve odvětrán. 
K lokalizaci plaza byla využita ter-
mokamera, byli přivolání odborníci 
k jeho odchytu. 

Součástí práce hasičů je i bez-
pečný odchyt a manipulace se 
zvířaty, se kterými se můžou 
setkat prakticky u všech typů 
zásahů. Proto absolvují hasiči 
i speciální výcvik, ve kterém si 
mohou vyzkoušet odchyt lišky, 
zdivočelé kočky, čápa, výra, srnce, 
krkavce, labutě, ale i třeba želvy, 
hadů nebo krokodýla. Základem 

Krokouši a spol. v českých luzích a hájích 

Mirek Brát při potápění s kajmany hladkočelými v nádrži zoo. Z výcviku hasičů zaměřeného na manipulaci a odchyt plazů. 

a prezentací zabývala. Navzdory 
tomu, že kajman hladkočelý je 
jeden z nejmenších druhů kroko-
dýlů na světě, byl jsem důrazně 
upozorněn, že se jedná o nevyzpy-
tatelné zvíře a šance, že mě tento 
krokodýlek pokouše, je relativně 
vysoká. Úlevou mi snad mohlo být 
pouze konstatování, že vzhledem 
k velikosti kajmana hladkočelého 
by takové pokousání odpovídalo 
útoku agresivního psa. Ale čelisti 
takového krokodýla nilského, to už 
je opravdu jiná úroveň ohrožení. 
Dobře to tehdy pro mě pod vodou 
s kajmany hladkočelými dopadlo. 
S pozitivním koncem skončil 
i hasičský zásah a odchyt kroko-
dýla nilského na Šumpersku. Inu, 
s „krokouši“ a spol. v geografickém 
prostoru českých luhů a hájů se 
občas lidé potkají. Ať mají taková 
setkání jen dobré konce! 

text Mirek Brát 
(s využitím zdrojů HZS ČR), 
foto Mirek Brát a HZS JMK 

je vždy správná, bezpečná a šetrná 
manipulace se zvířaty. S velkými 
plazy typu krokodýlů, aligátorů 
či gaviálů však opravdu není pří-
liš legrace. Jejich odchyt je o to 
obtížnější, pokud je zvíře streso-
váno například okolním požárem. 
Setkání hasičů s krokodýlem na 
Šumpersku mi připomnělo vlastní 

zkušenost z kontaktu s řádem plazů 
Krokodýli (Crocodilia) na území 
České republiky. Byl to z mé strany 
však kontakt dobrovolný a uváže-
ný. Navíc kolem nezuřil požár, byť 
kulisou této zkušenosti byla rovněž 
voda. Jednalo se o potápění s kaj-
many hladkočelými v nádrži jedné 
české zoo, která se jejich chovem 

Termín slavnostního vyhlášení 
výsledků 11. ročníku ankety Ha-
sič roku, za rok 2019, byl kvůli 
koronaviru a s ním souvisejícím 
opatřením, opakovaně odsouván. 
Výsledky byly nakonec zveřejněny 
v prosinci uplynulého roku. Anketu 
Hasič roku vyhlašují společně mi-
nistr vnitra a generální ředitel HZS 
ČR, již od roku 2009. V kategorii 
Zásah roku obsadil 3. místo zásah 
jihomoravských hasičů z 1. dubna 
2019. Popis zásahu: V pondělí 
1. dubna 2019 se stala v Brně na 
ulici Křenová vážná dopravní 
nehoda tramvaje a trolejbusu, při 
které se zranilo 40 osob. Díky 
výborné organizaci a spolupráci 
zasahujících složek se podařilo 
v krátké době vyprostit, poskytnout 
přednemocniční péči a transpor-

tovat do zdravotnických zařízení 
všechny zraněné účastníky nehody. 
Ředitel územního odboru Brno-
-město HZS Jihomoravského kraje 
plk. Petr Oháňka předal ocenění 
za úspěšné umístění a poděkoval 
za odvedenou práci u zásahu a vý-
bornou spolupráci se záchrannou 
službou. Všechny zasahující tak 
symbolicky zastoupil a ocenění 
přijal velitel zásahu ppor. Martin 
Lepka, územní řídící důstojník mjr. 
Bronislav Kocman a zdravotnický 
záchranář Daniel Bartošek, který 
na místě zásahu vykonával funkci 
inspektora provozu Zdravotnické 
záchranné služby Jihomoravského 
kraje. 

dle zprávy Jaroslava Mikošky  
– tiskového mluvčího HZS JmK

Ocenění za umístění v anketě Hasič roku

 Jednání komise historie a mu-
zejnictví CTIF proběhlo letos 
poprvé výjimečně v online podobě 
a to 26. února 2021, namísto tradič-
ního setkání. Vzhledem k tomu, 
že setkání se mělo původně konat 
v Maďarsku ve městě Balatonföld-
vár, setkání formálně organizovala 
právě maďarská strana. Jednání 
předsedal Gerald Schimpf coby 
aktuální předseda komise. Kromě 
tradičních zástupců z Rakouska, 
Německa, Švýcarska a České re-
publiky se online setkání účastnili 
také zástupci z Polska, Slovinska, 
Lucemburska, Chorvatska, Nizo-
zemska a nově také z Ruska, Bělo-
ruska a Řecka. Za naší republiku 
se účastnili tito zástupci: Pátek Jiří, 
Bárta Stanislav, Karel Jan a Švan-
da Petr. Kromě samotných členů 
historické komise se připojil také 

stávající prezident CTIF – Chorvat 
Milan Dubrovac. Jazykem komuni-
kace byla němčina a angličtina. Na 
programu jednání byly tyto body: 
1)  zhodnocení předchozího zase-

dání v r. 2019. 
2)  prezentace nových členů. 
3)  certifikace hasičských muzeí 

a sbírek. 
4)  klasifikace požárních vozidel. 

Po vyřešení technických zále-
žitostí a vzájemném pozdravení 
přišly na řadu jako první prezen-
tace zmíněných nových členů 
komise. Pověření zástupci těchto 
zemí ostatním členům představili 
vlastní muzea požární ochrany. 
Po krátké pauze byla další na 
pořadu jednání otázka akreditace 
(certifikace) muzeí a sbírek. Zde 
se jednalo o snížení platnosti 
certifikátu z původních deseti na 

Při práci na krizových bytech pro 
občany v nouzi v Ústí nad Labem 
pomohli i dobrovolní hasiči z Ústí 
nad Labem – Střekova. Maximální 
délka bydlení v krizových bytech je 
stanovena na tři měsíce s možností 
prodloužení o stejnou délku. Přidě-
lení bytu bude podléhat posouzení 
odboru sociálních věcí magistrátu 
města Ústí nad Labem. Cena rekon-
strukce přesáhla tři miliony korun. 
O náklady se podělil Ústecký kraj 
a město Ústí nad Labem.

Střekovští hasiči konkrétně po-
mohli s logistikou stěhování ná-
bytku, který pocházel z ústeckých 
domovů pro seniory. 

sedm let. Po představení muzea 
požární ochrany v německé Fuldě 
a vznesení dotazů na jednotlivé 
členy následovala krátká diskuze. 
Setkání uzavřelo závěrečné zhod-
nocení, vyřízení pozdravů a přání 
zdraví a brzkého osobního setkání.

 Jiří Pátek

23. jednání komise historie 
a muzejnictví CTIF

SDH v Sokolči na okrese Nym-
burk má v současnosti 30 dospělých 
členů každoročně mezi 40–50 
mladými hasiči. V roce 2016 byla 
obnovena činnost sboru po téměř 
25 letech útlumu. 

Sbor úspěšně pracuje od roku 
2018 s mladými hasiči, počínaje 
přípravkou. Vloni byla v oddíle 
nejmladších dvacítka dětí ve věku 
od 3 do 6 let. Během tréninků se po-
stupně učily např. spojování hadic, 
osvojují si názvy jednotlivého náči-
ní a jednoduché úkony zdravovědy. 
S předškoláky začali hasiči trénovat 
požární útok a štafety. „Podařilo se 
nám uspořádat tři tréninky zaměře-
né na jednu ze složek IZS. Děti měly 
příležitost si „osahat“ a vyzkoušet 
vybavení profesionálních hasičů, 
policistů a záchranářů,“ sdělil Zde-
něk Bernard, starosta a velitel sboru. 
Přípravky se zúčastnily krajského 
setkání v Bojanovicích, kde se sou-
těžilo ve čtyřech disciplínách, z 21 
přítomných družstev si nejmladší 
hasiči vybojovali 11. místo. Jak 
vedoucí tak děti prožívali velikou 
radost, neboť to byly jejich první 
životní závody.

Sokolečské plato
Mladší a starší oddíl navštěvuje 25 
dětí, o které se stará šest trenérů. 
Podle finančních možností sbor 
pořídil vybavení v podobě dresů 
a nové stříkačky, na jejíž první 
vyzkoušení by mělo dojít v tomto 
roce. Hry Plamen se zatím mladí 
hasiči neúčastní, měli v plánu se 
zapojit vloni, ale pandemie co-
vid-19 úmysl změnila. Po uvolnění 
opatření jeli soutěžit do Pňova, kde 
shodně obsadili jedenáctá místa. 
„Uspořádali jsme soutěž v požárním 
útoku Sokolečské plato. Zveme na ni 
děti z okolních sborů. Po dva roky 
shodně soutěžilo 7 družstev. Může 
se to zdát málo. U této soutěže nám 
jde o setkání po prázdninách a na-
startování motivace k trénování pro 
další soutěže. Máme šikovné děti, 
vždy družstva Sokolče obsadila prv-
ní místo,“ upřesnil Zdeněk Bernard. 

Kdo si hraje, nezlobí
Vloni uspořádali Putování po 

Sokolči, kterého se zúčastnilo 34 
mladých hasičů a téměř čtyřicítka 
dalších dětí. Po obci hasiči rozmístili 
úkoly, např. poznávání míst v obci, 

Věří, že budou mít klubovnu

znalost stop zvěře, stromů, ryb, 
topografie, důležitých telefonních 
čísel. Pro účastníky byly připra-
veny odměny, které si děti mohly 
vyzvednout po uvolnění vládních 
opatření. Hasiči neočekávali, že 
hra bude mít tak velký ohlas jak 
mezi dětmi, tak rodiči. Ve hře, 
ale v novém kabátě, budou po-
kračovat také letos. Protože sbor 
dostal z portálu pozary.cz několik 
kalendářů na tento rok, napadlo je, 
že by o ně mohli on-line mladí hasiči 
soutěžit na facebooku. Děti odpo-
vídaly na několik otázek ze zdra-
vovědy, činnosti hasičů, ekologie, 
měly za úkol poznat některá zvířata 
a topografické značky. „Hra byla 
připravena tak, aby ji děti zvládly, 
nakonec stačilo své odpovědi vy-
fotografovat, případně poslat svou 
fotku vedoucím. Bezchybné odpo-
vědi znamenaly získání kalendáře, 
který děti nesmírně potěšil,“ uvedl 
Zdeněk Bernard.

Chybějící zázemí
SDH je organizátorem akcí 

v obci a často spolupracuje s míst-
ním Sokolem. Minulý rok byli hasiči 
nuceni zrušit Máje a Sokolečskou 
lávku. V předchozích letech pořádal 
sbor pro mladé hasiče velikonoční 
párty, dětský den, Sokolečskou 
lávku nebo Mikulášskou besídku. 
Každoročně s technikou zamíří na 
dětský tábor a do mateřských škol. 
Pozitivní bylo, že s pomocí obce 
a fotbalistů stihli při rozvolnění 
vítání prázdnin spojené s ukázkou 
techniky a soutěžemi se závěreč-
ným kopcem pěny. SDH Sokoleč 
pracuje s mládeží, které poskytuje 
smysluplné využití volného času 
a podporuje zájem o požární sport. 
Vykazují dobré výsledky. Je tomu 
tak přesto, že mladým hasičům 
chybí jakékoliv zázemí a děti se 
při nepříznivém počasí nemají kde 
scházet. Částečně pomáhá tělo-
cvična s omezenou kapacitou dětí. 
„Bojujeme s místem kam uskladnit 
materiál, kde se s dětmi sejít, vlastní 
prostory nemáme. Jistou nadějí pro 
nás je, že bychom letos měli dostat 
k užívání starou zasedací místnost 
na obecním úřadě. Za to bychom 
byli vděční,“ dodal starosta a velitel 
Zdeněk Bernard     

 
Věra Nutilová, foto: archiv 

Mezi přísluš-
n í k y  H Z S 
Pardubické-
ho kraje je 
i spisovatel 
Roman Ku-
tálek, který 
v y d a l  j i ž 
dvě úspěšné 
knihy s ná-
z vem H A-

SIČI (o knize jsme informovali 
rovněž na stránkách Hasičských 
novin – pozn. redakce). Roman se 
ale rozhodl, že jeho knihy Hasiči 
budou pomáhat a rovných 10 tisíc 
korun poputuje tomu, koho vy sami 
navrhnete. Opravdu jste ho zapla-
vili spoustou e-mailů a Roman 
už má zcela jasno, komu peníze 
poputují: „Ještě 6. července 2009 
byla Barunka zdravé, šťastné, tří-
leté děvčátko. Ten den se její život 
kvůli nešťastné souhře náhod ve 
vteřině změnil,“ začíná vyprávět 
příběh holčičky autor knihy Ro-
man. „Barunka utrpěla popáleniny 
na 22 % těla. Její srdíčko se na 

Kniha HASIČI pomáhá
22 minut zastavilo. Barunka byla 
uvedena do umělého spánku, když 
ji začali probouzet, neprobudila 
se. Měla obrovské křeče, které její 
tělíčko stáčely do pravého úhlu. 
Okolí vůbec nevnímala, nereago-
vala na nic. Byla v komatózním 
stavu,“ pokračuje v příběhu Ba-
runky Roman Kutálek. Dnes je 
Barunce 14 let. Její stav vyžaduje 
24hodinovou péči. „Tím, že jste si 
koupili knihu Hasiči, jste Barunce 
přispěli na zařízení, které pomů-
že jejím nejbližším s péčí o ni. 
Konkrétně na elektrický zvedák 
pacienta,“ doplňuje spisovatel proč 
se rozhodl peníze nakonec věnovat 
právě Barunce. Barunka je šikovná 
holka, která bojuje a nevzdává to. 
„Jménem této BOJOVNICE vám 
všem moc děkuji,“ uzavírá srdcař 
Roman… a nám opět ukápla slza. 
Nemáte ještě knihu Hasiči? Stačí 
si ji objednat na r.kut@email.cz.

dle zprávy por. Bc. Venduly 
Horákové, tiskové mluvčí HZS 

Pardubického kraje

„Dobráci“ pomohli 
se stěhováním

SDH Sokoleč mladí hasiči
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Když v minulosti hasiči spěchali k po-
žáru, mohl vozka na výstrahu práskat 
bičem, kolega zahrát na trubku nebo spolé-
hat na zvuk výstražného zvonku. S policií 
i zdravotníky to asi nebylo jiné. Potom se 
začalo používat červené výstražné světlo, 
potom modré… Nyní ve složkách IZS 
dominují výstražné majáky s červeno-
-modrým světlem. Neplatí to však všude. 
Pokud vás zajímá barva výstražných ma-
jáků španělských hasičských vozů, zkuste 
vyluštit tajenku naší křížovky. 

ZAUJALO NÁS...

1.  V CAS v základním provede-
ní musí být:

a) dýchací přístroje alespoň pro 
družstvo 1+3

b) dýchací přístroje v počtu shod-
ném s počtem sedadel

c) dýchací přístroje v počtu hasi-
čů jedoucích vzadu

2. V jediné CAS jednotky JPO 
III musí být:

a) elektrocentrála    b)  rýč
c) dalekohled

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

Otestujte si své hasičské znalosti

3. V jediné CAS jednotky JPO 
II nemusí být:

a) hydraulické vyprošťovací 
zařízení

b) kanálová rychloucpávka
c) kbelík

4. Prodlužovací 230V kabel na 
navijáku o délce 25 metrů na 
jediné CAS u JPO II a III 
být:

a) musí
b) nemusí

c) musí, pokud je vůz vybaven 
elektrocentrálou

5. Na jediné CAS jednotky JPO 
III musí být žebřík:

a) pro dvě osoby s dostupnou 
výškou minimálně 12 metrů

b) pro dvě osoby s dostupnou 
výškou minimálně 8 metrů

c) pro tři osoby s dostupnou 
výškou minimálně 8 metrů

správné odpovědi: 1b, 2c, 3a, 4a, 5c
Minimální vybavení cisternové automobilové stříkačky JSDH obce

Nový film o dobrovolných hasičích 
Realizační štáb nového českého filmu s názvem „Kdyby radši hořelo“ 

nám jistě odpustí, že jsme k této informaci přiřadili plakátovou vzpo-
mínku na legendární snímek „Hoří, má panenko“. Právě tento film „ze 
zlatých šedesátek“ mohl být inspirací k aktuálnímu projektu s tématem 
dobrovolných hasičů. Film natáčí režisér Adam Koloman Rybanský. Ve 
snímku v hlavních rolích uvidíte Annu Polívkovou, Michala Isteníka 
a Miroslava Krobota. Premiéra v kinech je plánována na začátek roku 
2022. Jak tvůrci filmu deklarují , stylem a zpracováním navazuje snímek 
na poetiku filmů Ivana Passera nebo Jaroslava Papouška. Inspirativní 
odkaz režiséra Miloše Formana netřeba obšírněji rozvádět. V čem bude 
spočívat zápletka filmu „Kdyby radši hořelo“? V příběhu se obyvatelé 
chystají na Velikonoce, koná se jarmark, když oslavu na návsi naruší 
náraz dodávky do kašny. Řidiči se podařilo uprchnout. Nikdo si nemůže 
být jistý, co se vlastně stalo. Lidé jsou však skálopevně přesvědčeni, 
že šlo o teroristický čin a zdá se, že bezpečí vesnice teď závisí hlavně 
na hasičích… Filmová poetika prý bude pracovat s kontrasty vážného 
a komického, které spoluvytvářejí všudypřítomnou absurditu života. 
Inu, je na co těšit.                                         (zdroj obrázku pinterest)

Výstražné majáky

Poděkujme těm, 
kdo pomáhají…

jsme mysleli také na policejní hlíd-
ky, které jsme potkávali při přejíž-
dění mezi jednotlivými okresy kraje 
(a Prahou). V neposlední řadě jsme 
také navštívili dopravní podnik 
Martin Uher, kde prostřednictvím 
pana dispečera, jenž je též oddaným 
dobrovolným hasičem, byly dobroty 
předány řidičům autobusů, neboť 
i pro ně je práce v této době nároč-
nější než kdy jindy. Všude jsme se 
setkali s nadšením a věříme, že naše 
dobroty alespoň trošku udělaly ra-
dost těm, kteří bohužel jinak v této 
době mnoho důvodů k radosti nema-

jí. Podpora těch, kteří pro nás takto 
pracují, je naše morální povinnost.

Akci hodnotíme jako úspěšnou 
– přinesla radost tam, kde je to po-
třeba, ale zároveň jsme se dokázali 
i v této době spojit a společně něco 
uspořádat. Pravda, mnoho aktivit je 
omezeno, ale nabízejí se další příle-
žitosti k činnosti – je třeba je využít. 
A my určitě touto akcí nekončíme 
a věříme, že do dalšího kola pomoci 
se zapojí ještě více našich sborů. 
A proč se omezovat na okres, pomoc 
by neměla mít hranice?!

Za OSH Praha-západ: Josef 
Myslín a Miloslav Holý

V březnu byl pražským hasi-
čům na operační středisko nahlá-
šen požár hangáru na letišti Točná. 
Na místo byli vysláni hasiči z 5 
profesionálních a 7 dobrovolných 
jednotek, včetně chemické služby 
z Petřin. Byl vyhlášen II. stupeň 
poplachu a za 10 minut byla na 
místě první jednotka, která zjisti-
la, že se jedná o hangár o velikosti 
200 m2, který byl zasažen plamen-
ným hořením na jedné stěně a na 
střeše. Požárem byl zasažen také 
přilehlý dřevěný přístřešek. Před 
příjezdem jednotek hasičů objekt 
opustilo 7 osob a zaměstnanci byla 
vytažena 3 historická letadla, dal-
ších 5 letadel pomohli evakuovat 

hasiči a tímto rychlým zásahem 
zaměstnanců na letišti a hasičů 
bylo zabráněno mnohamiliono-
vým škodám. Letiště Točná je 
domovským přístavem i pro jednu 
historickou létající krásku. Jedná 
se o letadlo Lockheed Electra, 
které bylo v roce 1937 zakoupeno 
podnikatelem Janem Antonínem 
Baťou. „Electra“ létala až do války 
v Československu pod registrací 
OK-CTB. Poté byla prodána ka-
nadskému letectvu. Po skončení 
války změnilo letadlo 11× majite-
le, aby se nakonec vrátilo na české 
letiště. Dodejme pro zajímavost, 
že letadlo Lockheed Electra 10A 
proslavila i pilotka Amélie Ear-

hartová, která se na něm pokusila 
neúspěšně obletět svět. Její cesta 
však skončila záhadným zmize-
ním kdesi nad Tichým oceánem. 

(historický snímek via wiki)

„Baťovu Electru“ ohrožoval oheň

Sbor dobrovolných hasičů Bře-
ziny získal od Nadace Agrofert 
dotaci ve výši 40.000 Kč, za 
které pořídil vybavení pro místní 
jednotku. Díky tomu, že nadace 
podpořila záměr na zakoupení 
hasičského vybavení, bylo mož-
né pořídit pro potřebu jednotky 
kvalitní zásahový žebřík a také 
termokameru Reval FirePro. 

Kvalitní zásahový žebřík je 
nedílnou součástí vybavení každé 
jednotky, a tak jsme velice rádi, že 
tento nový typ zásahového žebří-
ku s označením HN3L2 od SWS 
Tauchman nahradí již nevyhovu-
jící žebřík, kterým naše jednotka 

disponovala. Jedná se o novinku, 
která byla atestována začátkem 
roku 2021 a jde o upravený model 
HN3L z roku 2010. I nadále je 
velkou výhodou tohoto žebříku 
jeho nízká hmotnost: 38 kg. Žeb-
řík nyní vykazuje menší prohnutí 
a vyšší stabilitu v mezních situa-
cích oproti svému předchůdci. 

Může se zdát, že pro jednotku 
zařazenou jako JPO V je termoka-
mera nadstandardním vybavením. 
Vzhledem k tomu, že jednotka 
disponuje starší CAS a je vybave-
na dýchací technikou, byl nákup 
termokamery po dovybavení 
o třívrstvé obleky PATRIO ELITE 
a kvalitní přilby Dräger pro větší 
bezpečí zasahujících hasičů, na 
které také v roce 2018 přispěla 
Nadace Agrofer t , jen dalším 
logickým krokem, jak posunout 
vybavení jednotky a její činnost 
zase o něco dále. 

Chceme tímto poděkovat Hasič-
skému fondu Nadace Agrofert za 
poskytnutí finanční dotace a pod-
poru, kterou nejen našim hasičům 
v této nelehké době dává.

Za SDH a JSDH Březiny 
Pavel Říha 

(redakčně zpracováno)

Nadace Agrofert 
podpořila SDH Březiny

(dokončení ze strany 1)



Přestavba skříně Ps 12 na podvozek veZekO
Cena podvozku pod PPS 26 817,- kč bez DPH / 32 449,- kč vč. DPH

    Výškově stavitelná oj - příplatek 13 100,- kč bez DPH/ 15 851,- kč vč. DPH

více informací na www.vezeko.cz

Celková hmotnost 750 kg  I  Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg  I  Konstrukční rychlost 130 km/hod  I  Kola 185 R 14C

MožnoSt montáže stavitelné oje S VýMěnnýM PřiPojeníM na kloub iso 50 nebo oko iso 40 

Dobráci, s. r. o., hledá pro 
externí spolupráci šikovného 
mistra z Havlíčkobrodska, 
S DÍLNOU, na nákladní vo-
zidlo, klempířinu, kosmetické 
úpravy vozidel a pod. Řidičský 
průkaz typu C, vítán. Per-
spektiva dlouhodobé spolu-
práce, vytížení po celý rok. 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

V minulém čísle Hasičských 
novin jsme vám v příspěvku o ha-
sičské rolbě z rakouského zimního 
střediska Lech slíbili, že rubrika 
pozvánek do hasičských muzeí 
doma i v zahraničí bude v tomto 
novinovém vydání věnována právě 
Hasičskému muzeu ve Frastanzu, 
jehož součástí se nakonec hasičská 
rolba stala. Jedná se o muzeum, 
které zpracovává hasičskou historii 
přilehlého kraje. Expozice je rozdě-
lena do dvou částí. První předsta-
vuje hasičskou techniku „menších 
rozměrů“, druhá expozice ukazuje 
historii motorizace hasičských 
sborů. Muzeum našlo zázemí 
v bývalém skladu bavlny a dalších 
nevyužitých továrních objektech. 
Hasičské muzeum ve Frastanzu 
bylo otevřeno v říjnu 2013. Pokud 
byste se (až epidemická opatření 

Pozvánka do Hasičského 
muzea ve Frastanzu

dovolí) nacházeli ve Frastanzu, 
v nejzápadnějším výběžku Rakous-
ké republiky, nenechte si návštěvu 
tohoto muzea ujít! Základní vstup-
né do muzea činí 6 eur. Ale kdo ví, 

třeba by se paní pokladní nechala 
v případě českých, moravských 
a slezských dobrovolných hasičů 
trochu obměkčit. 

 foto via wiki 
 

Důležitou součástí činnosti 
SDH Košice na okrese Tábor je 
výchova mladých hasičů, oddíl 
aktivně navštěvuje 41 dětí do 15 
let. Jejich vedoucími jsou Jitka 
Matúšů, Iva Škrletová a Lenka 
Pospíšilová. Pod jejich vede-
ním se družstva účastní závodů 
v požárním útoku včetně hry 
Plamen. Loňskou sezonu zahájili 
Bechyňským sedmibojem, kde 
SDH Košice reprezentovaly čtyři 
týmy, k nejúspěšnějším patřil prá-
vě oddíl Košic A, který se umístil 
na 16. místě, Košice B vybojovaly 
19. a Košice C 30. místo z 35 zú-
častněných v kategorii mladších. 
Starší Áčko obsadilo 18. příčku 
z 21 družstev. V tomto závodě 
trojice měřily síly např. při uz-
lové štafetě, topografii, hadicové 
štafetě, hadicovém kole a dalších. 
V polovině července se mladí ha-
siči po nucené koronavirové pauze 
vypravili na soutěž v požárním 
útoku do Slap u Tábora na memo-
riál Martina Hacha. „Vzhledem 
k prázdninovému termínu byla 
účast sice slabší, ale úspěšnější. 
Mladším se povedl požární útok, 
kterým si zajistili bronz. Starší 

Pandemie činnost košických  
hasičů zpomalila, ale nezastavila

vybojovali osmé místo. Byly to 
krásné výsledky s ohledem na to, 
že děti měly pouze tři regulérní 
tréninky,“ zhodnotil starosta SDH 
Košice Josef Pařízek.

Závody i tréninky
Na následujícím klání vyra-

zili mladí hasiči z Košic pokořit 
společně s ženským týmem obá-
vaný „Přehořovský kopeček“ ve 
smíšené soutěži dětí a dospělých 
o Pohár SDH Přehořov. Tuto sou-
těž Košice ovládly a vychutnaly 
si stupínky vítězů naplno. Pří-
pravka ve své kategorii s časem 
28,76 sekund nenašla konkurenci 
a přivezla domů zlaté medaile, 
mladší oddíl B (19.64 s.) se nene-
chal zahanbit a v konkurenci také 
zvítězil. Parádního bronzového 
umístění se dočkaly i kolektivy 
mladší A (22:15 s.) a starší (17:55 
s.). Třešničkou na dortu byl start 
košických hasiček, které s časem 
28,78 sekund suverénně zvítězily. 
Ženskému týmu se dařilo také 
v srpnu, kdy obsadil prvenství 
v Klenovicích. Členové sboru 
připravili na podzim mládeži 

také tradiční tréninkovou soutěž 
v hasičské všestrannosti před 
podzimní soutěží v Oldřichově. 
„Trochu nás mrzelo, že vzhledem 
k platným nařízením vlády se 
nakonec branný závod Plamen 
nekonal. Je důležité, že si trénink 
děti patřičně užily a odnesly si 
diplomy za účast. Jako vždy jsme 
ukončili odpoledne opékáním 
špekáčků,“ dodal starosta sboru.

Pro obec a okolí 
Pro obyvatele Košic a okolí 

připravila obec společně s hasiči 
v únoru dětský karneval, na Veli-
konoce zdobily děti břízu na návsi 
a v létě se konalo ještě posezení 
pro občany s hudbou. Hasiči také 
zorganizovali sběr železa a elek-
trospotřebičů. K dalším činnos-
tem patřil úklid lesa, nejrůznější 
brigády pro obec a také stavba 
máje. „Potřetí jsme se zapojili do 
projektu Ukliďme Česko. Potěši-
lo nás, že z příchozích padesáti 
dobrovolníků převažovaly děti. 
Pozitivním zjištěním bylo mno-
hem menší množství sebraných 
odpadků, př ibližně půl tuny. 
Osvědčila se nám dlouhodobá 
oboustranná spolupráce s obecním 
úřadem, kterému oplácíme stejnou 
mincí, a proto neváháme ochotně 
pomáhat,“ konstatoval Josef Pa-
řízek. Jednotka požární ochrany 
se patřičně postarala před zimou 
o techniku. Starší „babička Máňa“ 
(Avia 30) se dočkala vodních ma-
sáží a nebyl opomenut dopravní 
automobil Citroën, který hasičům 
zakoupila obec. Hasiči s technikou 
vloni výrazně pomáhali v letních 
měsících po přívalových deštích, 
kdy čerpali vodu ze sklepů a za-
hrad, či odklízeli popadané stromy 
po vichřici.

Věra Nutilová, 
foto: Košice jako součást 

„Uklizeného Česka“ 
(archiv sboru)

Ve Zderazi v okrese Chrudim se 
hasiči účastní po tři roky Extraligy 
ČR v požárním útoku. „V dospě-
lácké kategorii jsme začali soutěžit 
před šesti lety, v Okresní lize Svi-
tavska. V tomto seriálu se účastníme 
nebývalým počtem tří týmů. V ex-
tralize soutěžíme nepravidelně, za-
tím jsme sbírali zkušenosti. Pokud 
bude letošní rok příznivý, plánujeme 
poprvé zúčastnit se celého seriálu 
extraligy s jedním družstvem,“ sdě-
lil Václav Nekvinda, starosta sboru.

Vlastní sportovní areál
K přípravě na soutěže slouží 

hasičům sportovní areál, který si 
vybudovali svépomocí přibližně 
před třemi desítkami let na místě 
bývalého pískovcového lomu za 
vydatné finanční podpory obce. 
Sportovní areál neslouží pouze 
pro sportovní akce hasičů, může 
jej využívat i široká veřejnost na 
další soukromé akce. Odehrávají 
se tady vepřové hody, pálení ča-
rodějnic, fotbalový turnaj v malé 
kopané a další. Hasiči ze Zderazi 
vloni v době uvolnění pandemie 
stihli účast na několika dalších 
soutěžích. Na Okresní lize Svitav-
ska v Hartmanicích je čekala nejen 
nejrychlejší dráha v rámci okresu, 
ale také více jak 50 družstev ze čtyř 
okresů. Muži si vedli tak skvěle, 
že zvítězili.

Zachraňují i panenku
„Moc rádi startujeme na netra-

diční soutěži v Nových Hradech. 
Proběhla poprvé v roce 2000, 
pokaždé jsme se zúčastnili s druž-
stvem mužů a žen. Celkově jsme 
ji vyhráli už šestkrát. Vloni naše 
ženy a muži shodně vybojovali 
bronzové medaile. Soutěž vymy-
sleli novohradští hasiči, námětem 
byla simulace skutečného zásahu 
jednotky. Každoročně jsou plněny 
poněkud odlišné úkoly a trasa 
soutěže pozměněna. Hlavním 
úkolem je záchrana malé panenky 
z požářiště a uhašení pomyslného 
požáru. Zásahová jednotka po nata-
žení dopravního a útočného vedení 
srazí dva terče v podobě kohouta. 
Veškeré náčiní se vytahuje přímo 

Nabízíme hasičským sborům: 
1) odzkoušené, hasičské vozy, 
se zárukou v 100% stavu: cis-
terny (CAS), technická vozidla 
(TA), velitelská vozidla DA L1Z. 
V ceně vozidla: 1) STK a EK, 
CZ, evidenční čísla. 2) Vozi-
dlo je barevně upravené dle 
požadavků Vyhlášky 53/2010. 

Nabídka, vozidel na: https://
www.dobraci.sk/cars/, použitá 
výbava, e-shop: https://shop.
dobraci.sk/. Ověřitelné refe-
rence více jak 80 hasičských 
sborů, kterým jsme odevzdali 
auta v rocích 2003–2021. Více 
info na: dobraci@dobraci.sk.

Pomohli Lindě 
a přeplavali Renospond

z vozidla a voda je nasávána z po-
toka,“ vysvětlil Václav Nekvinda.

Veteráni se neztratí
Zderazští hasiči se vloni zúčast-

nili také pohárových soutěží šesti 
závodů Východočeské hasičské ligy 
a z Fire night cup ve Štěpánově 
odjeli coby vítězové. Ve sboru pů-
sobí další dvě družstva dospělých, 
ženy a tým veteránů, které jezdí na 
závody v okolí a netradiční soutěže. 
Tým veteránů sbírá navíc sympatie 
už proto, že jej tvoří závodníci ve 
věku od 45 do 74 let.

Součástí sboru je kolektiv mla-
dých hasičů. Děti se účastní soutěží, 
vloni to byl Pohár Františka Šplícha-
la, jehož výsledky se započítávají 
do Okresní ligy MH Chrudimska. 
V ní starší i mladší družstvo shodně 
obsadily třetí místo. Samozřejmostí 
jsou soutěže Plamenu. V několika 
předchozích letech mládež ze Zde-
raze reprezentovala sbor na kraj-
ských kolech a dokonce se třikrát 
zúčastnila MR ČR Plamen. 

Plavba  
přes Renospond

Koncem loňského roku tradičně 
hasiči zorganizovali Vánoční plav-
bu přes Renospond, což je přepla-
vání koupaliště, jak jinak než v le-
dové vodě. „Sejdeme se, popřejeme 
hezké vánoční svátky. Nejen místní 
otužilci plavou osmdesát metrů, 
poté je pro všechny připraveno 
běžecké kolečko na zahřátí a hor-
ký čaj, “upřesnil starosta sboru. 
„Pomáháme tričkem, prodáváme 
jej při závodě extraligy, zisk jsme 
vloni předali Lindě, čtrnáctileté 
postižené dívce. Ještě nedávno byla 
zdravá a náhle ochrnula na nohy. 
Vždy sportovala a chce sportovat 
i na vozíku. Věříme, že společnými 
silami dokážeme Lindu podpořit 
při nákupu sportovního náčiní 
pro hendikepované. Pomáháme už 
třetím rokem a zisk darujeme poka-
ždé lidem, kteří potřebují pomoc,“ 
uzavřel starosta sboru.

Věra Nutilová, 
foto: prosincové přeplavání 

koupaliště

Děkujeme všem našim před-
platitelům tištěného vydání na 
rok 2021 za uhrazení, byť se 
zpožděním, ročního předplatného. 
Vážíme si toho! Zároveň nás těší 
váš zájem o elektronické vydání 
Hasičských novin, které můžete 
číst ve formátu PDF – na displeji 
mobilního telefonu či monitoru 
počítače kdykoli a kdekoli… 
Objednání elektronického vy-
dání Hasičských novin snadno 
provedete na našem webu: www.
hasicskenoviny.cz. Pozor, celo-
roční předplatné elektronického 
vydání Hasičských novin není 
vázáno na kalendářní rok, jak je 
tomu u tištěného (papírového) vy-
dání Hasičských novin. Předplatné 
elektronického vydání Hasičských 
novin platí na 12 měsíců od oka-
mžiku, kdy si elektronický formát 
novin objednáte.              redakce

Zpráva z redakce 
Hasičských novin

Slezská Ostrava se 
„plácla přes kapsu“

Pět jednotek dobrovolných ha-
sičů v katastru Slezské Ostravy 
obdrželo od místní samosprávy 
nové moderní vybavení. Jednalo 
se o přilby a zásahové obleky za 
celkovou částku 410.000 korun. 
Zmíněné vybavení převzali zá-
stupci dobrovolných hasičů z Mu-
glinova, Antošovic, Heřmanic, 
Koblova a Kunčiček přímo od 
starosty Slezské Ostravy. Jednotky 
se podělily o 20 přileb se svítilnami 
a 10 zásahových obleků. 


