
 

Hasičský guláš na cyklostezce
?
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Požár sarajevské národní knihovny

Je duben. To je měsíc, kdy na sv. Jiří vylézají hadi a štíři... I s tím si ale hasiči umějí poradit! foto mf 
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Hasičská 
historieŠtrůdly proti covidu Pozvánka do Hasičského 

muzea ve Fuldě

Mariňák z Brandýsu
Dopravní prostředky na zásahy 

na vodní hladině se hodí většině 
jednotek sborů dobrovolných 
hasičů. Bohužel, ani ve 21. století 
povodně neustaly a dozajista neu-
stanou. Pokud je však v blízkosti 
základny dobrovolných hasičů 
větší vodní plocha nebo řeka, spo-
lehlivý člun se hodí dvojnásob. 
Příkladem jsou dobrovolní hasiči 
z města Brandýsu nad Labem. 
V jejich arzenálu je i motorový 
člun MARINE 16Y (o výrobci člu-
nů MARINE jsme psali nedávno 

i v Hasičských novinách – pozn. 
red.). Motorový hliníkový člun 
hasičů z Brandýsu nad Labem 
je určen pro maximálně 7 osob. 
Váha samotného člunu je vzhle-
dem k použitému materiálu nízká 
– pouhých 136 kg. Člun je osazen 
motorem Mercury 40 a vybaven 
rovněž sonarem Hummenbird 3D 
pro vyhledávání objektů či před-
mětů pod vodní hladinou.

zdroj foto: 
SDH Brandýs nad Labem 

Stejně jako v letech předchozích, 
i nyní ve Zlínském rekapitulovali 
činnost jednotek sboru dobro-
volných hasičů obcí ve Zlínském 
kraji a počty zásahů, na kterých se 
v průběhu loňského roku podílely 
spolu s profesionálními hasiči nebo 
je řešily samostatně. U jednotek 
sboru dobrovolných hasičů obcí 
bylo v roce 2020 evidováno celkem 
3 658 (v roce 2019 – 2816, v roce 

 Dobrovolní hasiči významně přispívají 
k bezpečnosti ve Zlínském kraji

2018 – 2 257, v roce 2017 – 2 255, 
v roce 2016 – 1 513, v roce 2015–
1 829). Z celkového počtu provedli 
samostatných zásahů dobrovolní 
hasiči obcí v předchozím roce 1583 
(v roce 2019 – 1 074, v roce 2018 
–709, v roce 2017 – 872, v roce 
2016 – 488, v roce 2015 – 532) bez 
účasti jednotek profesionálních ha-
sičů Hasičského záchranného sboru 
Zlínského kraje. Tradičně nejvíce 

zasahující jednotkou, s počtem 
373 zásahů, je jednotka Hasičského 
sboru města Rožnov pod Rad-
hoštěm. Nezanedbatelný podíl na 
počtu výjezdů mají také jednotky 
ze Zlína (231), Vizovic (83), Slavi-
čína (76), Jablůnky (76), Koryčan 
(71), Napajedel (66), Kroměříže 
(65), Holešova (64) a Karolinky 
(60). Hlavní činnost jednotek byla 
zaměřena na pomoc při likvidaci 
lesních a polních požárů, ale také 
požárů budov či větších objektů. 
Nemalý podíl pomoci hasičů byl 
i při likvidaci následků přírodních 
pohrom (odstraňování popadaných 
stromů při silném větru) nebo při 
pátrání po ztracených osobách. 
Sedmým rokem je vedena také evi-
dence nezásahové činnosti JSDHO, 
která souvisí se základními úkoly, 
pro které jsou jednotky zřizovány. 

(dle informací 
HZS Zlínského kraje, 

ilustrační foto: 
SDH Napajedla)

Sbor dobrovolných hasičů byl 
v Jindřichově Hradci založen 
v dubnu roku 1872 a prvním staros-
tou sboru byl JUDr. Václav Naxera, 
po němž je například pojmeno-
vána lávka v parku pod tamním 
gymnáziem. V současné době má 
sbor 41 aktivních členů, z toho 16 
ve výjezdové jednotce, která je 
ze zákona zřízena městem. Dob-
rovolní hasiči se účastní soutěží 
v požárním útoku, organizují akce 
pro děti, pomáhají při sportovních 
a společenských akcích ve městě, 
a hlavně vyjíždějí k zásahům po 
celém Jindřichohradecku, kdy 
pomáhají profesionálním hasičům 
při požárech, povodních nebo do-
pravních nehodách a často jsou na 
místě jako první V současné době 
dobrovolní hasiči pomáhají v ne-
mocnici v souvislosti s koronaviro-
vou epidemií. Zajistili například, ve 
spolupráci s profesionálními hasiči 
a jindřichohradeckou městskou po-
licií, nový odběrový stan a zázemí 
pro zdravotníky. Od závěru loňské-
ho roku mají k dispozici i novou 
hasičskou zbrojnici. Rekonstrukce, 
kterou financovalo město, stála cel-
kem 7.430.000 Kč s DPH a kromě 
stavebních úprav objektu zázemí, 
kde po dispozičních úpravách 
vzniklo nové hygienické zařízení, 
společenská místnost, kancelář 
a kuchyňka, došlo také k výměně 
veškerých instalací. Součástí akce 
byly také úpravy haly, kde bude 
nově parkovat veškerá technika 
dobrovolných hasičů, dále pak pro-
dloužení veřejné části vodovodního 
řadu a vodovodní a kanalizační 
přípojky.                       (zdroj foto: 

město Jindřichův Hradec)

Nová hasičárna 
v Jindřichově Hradci

V závěru března zasahovali 
hasiči u požáru bytu v Hlince na 
Bruntálsku. Na místo byli vysláni 
profesionální hasiči ze stanice 
HZS MSK v Krnově a spolu 
s nimi dobrovolné jednotky obcí 
Osoblaha, Město Albrechtice 
a Jindřichov. V rámci příhraniční 
spolupráce byla operačním stře-
diskem vyžádána rovněž jednotka 
z polského Prudniku. Požár zasáhl 
převážně ložnici jednoho z bytů 
– plameny místnost zcela zničily, 
zbytek bytu byl poškozen zplodi-
nami hoření. Hasiči k likvidaci 
nasadili jeden vodní proud v dý-
chací technice, samozřejmostí byla 
podpora termokamery. Ještě před 
příjezdem jednotek dům samovol-
ně opustilo osm osob, nikdo nebyl 
zraněn. Hasiči částečně rozebrali 
některé konstrukce pro dohašení 
skrytých ohnisek. 

Příčinu vzniku šetří specialisté 
z řad hasičů a policistů, výše škody 
byla na místě předběžně odhadnu-
ta na 315 tisíc korun.

(HZS MSK)

Společný zásah 
s polskými hasiči

Blíží se opět výročí vzniku 
prvního českého hasičského sboru. 
Psal se květen L.P. 1864, kdy se ve 
středočeských Velvarech konala 
valná hromada, která posvětila jeho 
vznik. Předcházelo tomu podání žá-
dosti tamní městské radě v listopadu 
roku 1863. Žádost již byla doplněna 
o stanovy, které byly v březnu 1864 
schváleny a potvrzeny. A vše již spě-
lo ke zmíněné květnové valné hro-
madě... Za zakladatele velvarského 
hasičského sboru je považován Ka-
rel Krohn (1846–1913). Zajímavostí 
je, že Karel Krohn nedovršil v době 
založení velvarského sboru ještě 
ani 18 let věku. Inspirací mu byla 
obchodní cesta do Hamburku, kde 
viděl zásah tamních hasičů.

Otcové – zakladatelé
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Pro dnešní tradiční úvod ke 
stránce hasičských událostí za 
uplynulé období nás inspirovala 
srážka autobusu s elektromobilem, 
o které se na této stránce rovněž do-
čtete. Ač se stále jedná o automobil, 
tedy o stroj schopný samostatného 
pohybu, je elektromobil tak trochu 
jiným druhem. Vyplývá to i z po-
pisu hasičského zásahu, který byl 
zaměřen na bezpečné odpojení 
vysokonapěťových systémů elek-
tromobilu. Vozidla na elektrický 
pohon jsou opravdu v něčem jiná, 
ať už je to při běžném provozu, tak 
i v situaci, kdy jsou protagonisty 
dopravní nehody. Když například 
před lety poprvé havaroval elektro-
mobil tesla v Evropě, nizozemským 

hasičům trvalo několik hodin, než 
se do vozu dostali, takový byl jejich 
strach před možným úrazem elek-
trickým proudem. Bohužel, i elek-
tromobily budou mít na našich 
silnicích dopravní nehody. Karam-
bolů těchto vozidel bude přibývat 
úměrně množství provozovaných 
vozidel na elektrický pohon. Teď 
jsou možná elektromobily nový 
exotický druh stejně, jako byl kdysi 
automobil s klasickou palivovou 
nádrží. Ale všechny automobily 
jsou pořád jen a jen stroje. Hlavní 
je, aby při dopravních nehodách 
utichaly co možná nejvíce pouze 
motory automobilů a nevyhasínaly 
lidské životy. 

redakce 

U silnice I/35 u obce Linhartice 
zasahovaly v březnu jednotky 
hasičů. Řidiči kamionu se protrhla 
nádrž a uniklo tak větší množ-
ství nafty. Hasiči ihned zasypali 
únik pohonných hmot sorbentem 
a zabezpečili kanálové vpusti, 

Dvě jednotky hasičů zasahovaly 
v závěru března u střetu osobního 
automobilu a autobusu v ostrav-
ské části Krásné Pole. K zásahu 
byli vysláni profesionální hasiči 
ze stanice HZS MSK v Ostravě-
-Porubě a spolu s nimi dobrovolná 
jednotka z obce Hrabyně. V au-
tobuse cestovali v době střetu tři 
lidé, žádný z nich nebyl zraněn. 
V péči zdravotníků však skončil 
řidič elektromobilu Peugeot Ion, 
který byl vyproštěn ještě před 
příjezdem hasičských jednotek. 
Hasiči zabezpečili místo události 
a provedli na havarovaných vozech 
protipožární opatření - obzvláště 
u vozidel s elektrickým pohonem 
je důležité odpojení vysokonapě-
ťových částí. S jejich nalezením 
a rovněž s vyznačením dalších 
rizik hasičům kromě vlastních zku-
šeností pomáhají specializované 
aplikace ve výjezdových tabletech. 
Po vyšetření a zadokumentování 

Náročný, ale rovněž zajímavý 
zásah mají za sebou profesionální 
jednotky z Lipníka nad Bečvou 

Do letošní statistiky Hasičského 
záchranného sboru Libereckého 
kraje bude zaznamenán i březnový 
požár domu ve Světlé pod Ještědem 
Hořeních Pasekách. Požár byl lo-
kalizován za cca dvě a půl hodiny 

Profesionální jednotky ze stanic 
České Budějovice a Suché Vrbné 
a jednotka SDH obce Boršov nad 
Vltavou byly poslední březnový 
týden vyslány na tř. 5. května 
v obci Včelná, kde byl ohlášen 
požár dřeva u rodinného domu 
s tím, že požár se šíří do střechy 
domu. Hasiči průzkumem na místě 
požáru tuto informaci potvrdili. 
Požár složeného dřeva se po pobité 
stěně garáže dostal až do podhledů 
střechy rodinného domu. Ještě před 
příjezdem hasičů požár hasil vodou 
ze zahradní hadice a přenosnými 
hasicími přístroji syn majitelky 
domu a soused. Hasiči pak na do-
hašení nasadili vysokotlaký proud. 
Pro řádné dohašení jednotka muse-
la odkrýt střešní krytinu na ploše 
přibližně 2 × 3 metry nad ohořelým 
podbitím a ochladit ohořelé latě, 
ohořelou pozednici a dvě krokve. 
Zároveň bylo nutné rozebrat a do-

Nehoda kamionu a záchrana poštolky

Autobus se střetl s elektromobilem 

Záchrana pejska z hloubky

Požár s velkou majetkovou škodou Nejdříve dřevo, potom střecha

čímž zabránili úniku paliva do 
kanalizace. Dále naftu zachytá-
vali do sudů a plastových misek 
a zabezpečili nádrž. Na místo 
se dostavila i profesionální jed-
notka ze Svitav. Velitel zásahu 
informoval správce komunikace. 

nehody ze strany policistů uklidila 
jednotka z Poruby komunikaci 
a osobní automobil odtáhla lano-
vým navijákem své cisterny mimo 

a Přerova, včetně jejich specializo-
vané lezecké skupiny. Cestou hovo-
ru na linku 112 HZS Olomouckého 

od příjezdu první jednotky PO na 
místo události. Poté hasiči dokonči-
li rozebrání střešní konstrukce, po-
mocí termokamer vyhledávali a do-
hašovali skrytá ohniska a současně 
evakuovali majetek z požárem 

hasit i obitou stěnu garáže. Bě-
hem hašení hasiči provedli včetně 
měření termokamerou průzkum 
podkroví rodinného domu. Zde 
žádná ohniska ani rozšíření požáru 

Také byla informována starostka 
obce Linhartice. Hasiči provedli 
úklid komunikace od použitého 
sorbentu a označili místo události. 
O lagunu s naftou se postarala 
firma, která havárii způsobila. 
Na místě nakonec zasahovaly 
celkem tři jednotky hasičů: profe-
sionální z Moravské Třebové a ze 
Svitav a dobrovolná ze Starého 
Města. Řidič stačil odbočit do 
odstavného pruhu, a tak po celou 
dobu zásahu byla silnice I/35 
zcela průjezdná. A během úklidu 
komunikace stačili hasiči zachránit 
i poštolku, kterou projíždějící auto-
mobil srazil. Jednotka kontaktovala 
záchrannou stanici Zelené Vendolí, 
která dravého ptáka přijala. 

Jana Poláková, asistentka, 
HZS Pardubického kraje 

 

komunikaci. Autobus byl schopen 
odjet z místa nehody po vlastní ose.
 

HZS Moravskoslezského kraje 

kraje oznamovatel přiblížil, pro něj 
nelehkou situaci na místě. Pes při 
procházce v lomu v obci Výkleky 
sklouzl do nepřístupného mezipa-
tra, naštěstí se nezranil. Hasiči se 
po vytvoření bezpečné přístupové 
cesty jištěnou kotevním bodem do 
místa slanili. Pejska pak transpor-
toval lezec, tedy přesněji s asistencí 
společné cesty a poté jej předal 
jednotce z Lipníku na bezpečném 
pevném prostranství u hladiny. 
Vše má šťastný konec, odměnou 
pro hasiče mimo slovních „díků“ je 
a byl zajisté úsměv a radost majitele 
pejska a evidentně nejen jeho.

 dle zprávy Zdeňka Hošáka, 
tiskového mluvčího 

HZS Olomouckého kraje 

zasažených a ohrožených prostor. 
Po závěrečném průzkumu bylo 
místo události předáno majiteli 
objektu s nařízeným dohledem do 
následujícího dne. Příčina vzniku 
požáru je v tuto chvíli v šetření. 
Předběžná výše škody na majetku 
byla vyšetřovatelem příčin vzniku 
požárů stanovena na 5.000.000 Kč 
a uchráněné hodnoty na 4.000.000 
Kč. V souvislosti s touto událostí 
došlo ke drobnému zranění jedno-
ho dobrovolného hasiče, který byl 
na místě ošetřen ZZS LK a poté 
pokračoval v zásahu. Na místě 
zasahovaly jednotky: Stanice HZS 
LK Liberec; JSDHO Světlá pod 
Ještědem-Rozstání, Světlá pod 
Ještědem, Český Dub, Křižany, 
Osečná, Liberec-Horní Hanychov, 
Hodkovice nad Mohelkou;

text a fotografie: dle zprávy 
por. Bc. Jakuba Suchardy, 

HZS Libereckého kraje 

zjištěna nebyla. Vyšetřovatel HZS 
stanovil výši vzniklé škody na 
50.000 Kč, příčina vzniku požáru 
je v šetření. 

HZS Jihočeského kraje 

Pád malého civilního vrtulníku 
na Letišti Kladno v katastru obce 
Velká Dobrá byl středočeským 
hasičům ohlášen zdravotnickou 
záchrannou službou ve čtvrtek 
25. března jedenáct minut před 
jedenáctou hodinou. Operační 
středisko vyhlásilo poplach na 
stanici Kladno. K nehodě vzápětí 
spolu se zdravotnickou záchrannou 
službou a Policií ČR spěchali hasiči 
s rychlým zásahovým automobilem 
a prvovýjezdovou cisternou, záro-
veň vyjel velitel čety a také územní 
řídící důstojník. Velitel zásahu po 
příjezdu upřesnil, že jde o malý 
civilní vrtulník Gumbal Cabri G2. 
Zřítil se na zem přibližně z 10 až 
15 metrů. Při příjezdu hasičů byl 

pilot bez zranění a spolucestující 
ležela zraněná mimo kabinu. Ha-
siči spolupracovali se záchrannou 
službou u ošetření zraněné ženy 
a pomohli s jejím přenesením na 
palubu vrtulníku letecké záchranné 
služby, který pacientku následně 
transportoval do jedné z pražských 
nemocnic. Současně provedli proti-
požární opatření a vytyčili prostor 
okolo místa nehody pro Policii ČR 
a vyšetřování specialistů z Ústavu 
pro odborné zjišťování příčin le-
teckých nehod. Po necelé hodině 
bylo místo zásahu předáno Policii 
ČR a jednotka se vrátila na stanici.

kpt. Ing. Jaroslav Gabriel, 
HZS Středočeského kraje

Zásah u letecké nehody 

„Žhářem“ byl  
nevychladlý popel

Profesionální a dobrovolní hasi-
či z Trutnova byli vysláni k požáru 
garáže u rodinného domu v části 
Volanov, ulici U Sokolovny. Hasiči 
na místě zjistili, že došlo k zahoření 
části střešní krytiny. Požár po jeho 
zjištění hasil pomocí zahradní 
hadice majitel objektu, kterému se 
podařilo z garáže vyvézt i zaparko-
vaný osobní automobil. Jednotky 
provedly dohašení místa pomocí 
vysokotlakého proudu vody. Vy-
šetřovatel hasičů následně zjistil, 
že požár byl způsoben nedba-
lostním jednáním, a to uložením 
nevychladlého popela do plastové 
popelnice postavené u zdi garáže. 
Škoda byla odhadnuta asi na 50 
tisíc korun, uchráněné hodnoty 
představují asi 2,5 milionu korun.

dle zprávy Martiny Götzové, 
tiskové mluvčí 

HZS Královéhradeckého kraje

Tragická dopravní 
nehoda 

V pondělí 29. března 2021 
v 09:05 hod jsme na lince tísňové-
ho volání přijali oznámení o nárazu 
osobního vozidla do stromu na 
komunikaci spojující Dolní Cere-
kev a Batelov. Na místo události 
vyjely jednotky profesionálních 
hasičů ze stanic v Jihlavě a Třešti. 
Z havarovaného vozidla museli 
hasiči za použití hydraulického 
nářadí vyprostit těžce zraněného 
zaklíněného spolujezdce. I přes 
veškerou snahu záchranářů muž na 
místě svým zraněním podlehl. Zra-
něný řidič vozidla skončil v péči 
zdravotníků. Hasiči na havarova-
ném vozidle provedli protipožární 
opatření a místo události technicky 
zabezpečili. Příčina, průběh a veš-
keré okolnosti dopravní nehody 
jsou předmětem policejního vy-
šetřování.

kpt. Ing. Petra Musilová,
 tisková mluvčí 

HZS Kraje Vysočina 

Únik hořícího plynu  
z potrubí 

V březnu zasahovaly jednotky 
pražských hasičů v ulici Klap-
kova v Praze 8. Ve výkopu došlo 
k poškození plynového potrubí 
a následnému požáru plynu. Hasiči 
zasahovali v záloze, natažen byl 
jeden vodní proud. Spolupraco-
vali s plynaři, kteří museli uzavřít 
přívod plynu do potrubí. Policisté 
uzavřeli tramvajový provoz v ulici 
Klapkova.         HZS hl. m. Prahy
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V kalendáři vládne měsíc duben. Rádi bychom tak připomněli pohnutou historii jedné nádherné budovy „s českými 
kořeny“, která byla dokončena právě v dubnu roku 1896, aby ji po takřka sto letech zničil osudový požár války. Dějištěm 
našeho výletu do historie bude objekt bývalé radnice a později bosenské národní a univerzitní knihovny v Sarajevu 
známé pod názvem viječnica. 

Požár

sarajevské Národní knihovny
Rodem Čech, 
Sarajevan podle volby

V době, kdy Bosna a Hercego-
vina spadala pod správu Rakous-
ka-Uherska, si Sarajevo za místo 
svého profesního působení zvolil 
mladý talentovaný architekt Karel 
Pařík (1877–1942). Rodák z obce 
Veliš u Jičína se výrazně zapsal 
do sarajevské architektury. Podle 
jeho plánů zde vznikla řada sou-
kromých i veřejných budov. Mu-
síme si uvědomit, že právě v době 
rakousko-uherské periody sarajev-
ské historie doházelo k bouřlivé 
stavební proměně tohoto města 
z původně orientální rázu do po-
doby evropského správního cen-
tra. Jednou z nejvýznamnějších 
staveb měla být i nová sarajevská 
radnice, kterou v tzv. maurském 
stylu navrhl Karel Pařík. Poněkud 
překvapivě, vezmeme-li v úvahu 
počet úspěšných Paříkových sara-
jevských projektů, upadla nakonec 
vize českého architekta u c. a k. 
úřadů v nemilost. Na stavbě rad-
nice začal pracovat nový architekt 
Alexandr Wittek. Přesto bylo kon-
statováno, že dokončená budova 
plně respektuje původní architek-
tonický návrh Karla Paříka, který 
byl inspirován arabskou archi-
tekturou ve Španělsku a Severní 
Africe (ve stejném, tzv. maurském 
či saracénském architektonickém 
slohu byl např íklad postaven 
i hotel Tádž Mahál v Bombaji, 
o jehož požáru jsme letos psali 
v Hasičských novinách – pozn. 
red.). Budova sarajevské radnice 
veřejnost ohromila. Vypadala jako 
orientální palác. Stala se okamžitě 
dominantou Sarajeva a symbolem 
spojení kultur a náboženských 
směrů v Bosně a Hercegovině. 
Sarajevo bylo totiž připodobňová-
no k Jeruzalému, protože na jeho 
území vedle sebe koexistovala 
hned čtyři světová náboženství: 
katolické, muslimské, pravoslav-
né i židovské. Karla Paříka jistě 

těšilo, že se jeho architektonická 
představa dočkala realizace, byť 
se o její finalizaci zasloužil jiný 
architekt. Pařík nijak nezahořkl 
a dále aktivně pracoval na řadě 
dalších stavebních projektů. Jeho 
architektonický rukopis nesly 
i stavby v chorvatském letovisku 
Kupari, které patřily tehdejší Čes-
koslovenské lázeňské společnosti. 
Přesto většina staveb životního 
díla Karla Paříka patřila Sarajevu. 
Na jednom ze sarajevských hřbi-
tovů najdeme i místo jeho posled-
ního odpočinku. Hrob architekta 
a místního patriota nese pravdivý 
epitaf: Čech rodem, Sarajevan 
podle volby.

Zničení knihovny jako 
kulturního symbolu

Reprezentativní budova zvaná 
jako „viječnica“ (v bosenštině 
radnice) přečkala bez větší úho-
ny časy obou světových válek. 
V rámci první světové války stála 
de facto u jejího zrodu, protože jen 
několik stovek metrů od viječnice 
byl spáchán atentát na rakouského 
následníka trůnu. Výstřel atentát-
níka byl symbolicky prvním vý-
střelem Velké války. Budova však 
zažila také šťastnější sarajevské 
roky, mezi které můžeme určitě 
počítat zimní olympijské hry, 
které město s velkým úspěchem 
hostilo v roce 1984. Metronom 
neklidných dějin Balkánu však 
neúprosně odměřoval čas k dal-
šímu válečnému střetnutí, byť se 
jednalo „pouze“ o konflikt lokál-
ního rázu. Jugoslávská federace 
se v 90. letech 20. století rozpa-
dala bolestně a krvavě. Snahy po 
vyhlášení samostatnosti Bosny 
a Hercegoviny měly za následek 
dlouhodobé obléhání Sarajeva 
jugoslávskou (v této době však 
již majoritně srbskou) armádou. 
V hledáčcích zbraní se nenachá-
zeli pouze obránci Sarajeva, ale 
i tradiční kulturní a historické 

symboly Bosny a Hercegoviny. 
Jednou z nich byla i viječnica, ve 
které se (od roku 1949) nacházela 
Národní a univerzitní knihovna. 
Sarajevo bylo ostřelováno z okol-
ních kopců srbskými jednotkami, 
na město dopadaly t isícovky 
granátů včetně zápalných. V noci 
z 25. na 26. srpna 1992 začal ob-
jekt knihovny hořet. Požáru padla 
za oběť většina knižního fondu, 
hovoří se o trvalé ztrátě 600 000 
svazků knih! Při dělostřeleckém 
ostřelování města nebyla téměř 
žádná šance zahájit účinné hasební 
práce. Existují také svědectví 
o hrůzné kampani odstřelovačů, 
kteří si brali na mušku ty, kteří se 
pokusili z ohně zachránit a odnést 
do bezpečí třeba jen jedinou kni-
hu. Popelem lehlo i 700 rukopisů 
a prvotisků. Ztracena byla celá 
série dokumentující bosenské 
kulturní obrození v polovině 19. 
století. 

Dlouhý let Fénixe…
do nového tisíciletí

Obnova knihovny v Sarajevu tr-
vala plných 22 let. Bylo to nesmír-
ně dlouhý symbolický let bájného 
Fénixe, který povstal z popela, 
aby se zrodil znovu, v ještě krás-
nější podobě. Podařilo se! Psal 
se rok 2014 a budova viječnice 
byla znovu slavnostně otevřena 
vystoupením Sarajevského filhar-
monického orchestru. Rekonstruk-
ce knihovny si vyžádala značné 
finanční prostředky rozvržené do 
čtyřech etap rekonstrukce. První 
etapa proběhla v letech 1996–1997 
a byla financována z daru Rakous-
ké republiky. Rekonstrukční etapu 
z období 2000–2004 financoval 
dar Evropské komise a španělské 
Barcelony. Třetí etapa skončila 
v roce 2012 s celkovými náklady 
přes dva miliony eur. Čtvrtá a fi-
nální etapa rekonstrukce trvala 20 
měsíců a stála přes 7 milionů eur. 
Bohužel, stále je zde trvalá ztráta 

historických knih, unikátních ru-
kopisů a další dokumentů. Jedinou 
možností byla mezinárodní spolu-
práce s cílem dílčího obnovení ob-
sahu tohoto ztraceného kulturního 
dědictví prostřednictvím digita-
lizace a virtuální reality. Budova 
bývalé radnice je nyní bosenskou 
národní kulturní památkou a slou-
ží zároveň pro reprezentační účely, 
koncerty, výstavy a další podobné 
akce. Budova byla obnovena přes-
ně do takové podoby, v jaké se na-
cházela v čase svého slavnostního 
otevření v dubnu 1896. Průčelí 
budovy se shlíží ve vodách řeky 
Miljacky. V sousedství se nachází 
tradiční řemeslný trh a další objek-
ty nejstaršího sarajevského centra. 
Maurský stavební sloh dobře evo-
kuje pohnuté dějiny města, které 
bylo vždy i orientálním ostrovem 
ve vodách Evropy. Jen popřejme 
Sarajevu, aby už bylo v těchto 
vodách ušetřeno bouří válek a ná-
silných střetů, nejen světových, 
ale i těch jen „lokálních“, kterým 
však jejich vymezená teritorialita 
neubírá nic na krutosti a ničivosti. 

Připravil Mirek Brát, 
zdroje foto: vijecnica.ba, 

sarajevo.travel, flickr, youtube, 
wiki, pinterest

Budova knihovny se nachází na nábřeží řeky Miljacky. 

Rok 1992. Knihovna zničena dělostřelbou a požárem. 

Bouřlivé časy občanské války po rozpadu jugoslávské federace. 

Vůz rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este parkuje u knihovny. 
Píše se rok 1914.
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

V Bratislavě hořela škola 
U našich slovenských sousedů se dobrovolní hasiči v nedávné době 

podíleli i na hašení velkého požáru školní budovy. Evakuováno bylo 
téměř 250 osob. Hořela střecha Německé školy v Bratislavě (Deutsche 
Schule Bratislava). Je to jedna ze 140 zahraničních německých škol. Škola 
vznikla v roce 2005. Aktuálně ji navštěvuje 400 dětí. Evakuovány byly 
děti z tamní mateřské a základní školy včetně personálu a pedagogů. 
Kromě profesionálních hasičů se na zásahu podíleli členové Dobrovolného 
hasičského sboru (DHZO) Staré Město. Vše dobře dopadlo, a tak se jako 
hlavní úkol ukázalo rychlé obnovení výuky. To deklarovali i ministr 
školství Slovenské republiky Branislav Gröhling a starostka městské 
části Bratislava – Staré Město Zuzana Aufrichtová. Vyšetřování ukázalo, 
že k požáru střechy došlo v době, kdy na její opravě pracovala odborná 
firma objednaná majitelem objektu školy.   

(ilustrační foto via sk.wiki)

Jabloňov
Při toulkách hasičskou historii dnes zavítáme do obce s hezkým 

českým názvem: Jabloňov (v Kraji Vysočina). První písemná zmínka 
o Jabloňovu pochází z roku 1361. Na pečeti z roku 1641 je již vyobrazena 
jabloň, což dosvědčuje, že jméno obce skutečně pochází od míst porostlých 
jabloněmi, byť se název obce trochu formálně měnil (jak se měnila i češ-
tina v řece protékajícího času): z původního Jabloné, Jablon, Jablonow až 
k současnému Jabloňovu. V roce 1901 zde začaly růst nejen jabloně, ale 
i tradice hasičského dobrovolnictví. Pokud bychom ale chtěli hledat úplný 
počátek působení dobrovolných hasičů v Jabloňově, musíme se vrátit až na 
přelom 19. a 20. století. Po několika ničivých požárech, které se mnohdy 
podařilo dostat pod kontrolu až po příjezdu hasičů z okolních vesnic, se 
21. dubna 1901 občané usnesli o založení vlastní hasičské jednotky. Od té 
doby je taktéž psána jednatelská kniha, která je zdrojem informací a dává 
obrázek o tom, jak asi průběh celého století vypadal. Kromě požárních 
zásahů se zdejší sbor podílel na pořádání tanečních zábav, divadelních 
her, maškarních průvodů, ale později i na preventivních prohlídkách domů 
a přednáškách o požární ochraně jak pro děti, tak pro dospělé. Hned na 
první schůzi proběhly volby. Starostou hasičské jednoty byl tehdy zvolen 
zdejší řídící učitel J. J. Krejčí, náčelníkem F. Požár a podnáčelníkem 
J. Dvořák. O rok později se už začínalo pracovat na hasičské zbrojnici 
která byla po dokončení 7. září 1902 svěcena. Byla zakoupena hasičská 
stříkačka, několik metrů hadic, žebříky, stejnokroje a další potřebné věci, 
díky kterým stoupla rychlost a účinnost při hašení požáru… Na počátku 
nového tisíciletí se slavilo 100 let od založení zdejšího hasičského sboru 
a o deset let později, v roce 2011, se k oslavám 110. výročí přidalo ještě 
650. výročí založení obce. 

foto: Mladí hasiči Jabloňov v akci, zdroj foto SDH Jabloňov 

HASIČSKÁ HISTORIE

Důležitým dokumentem pro realizaci projektu Mladí hasiči v letech 
2017–2020 byla smlouva mezi SH ČMS a Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, z října 2017. Ministerstvo tehdy podepsalo 
smlouvy o dlouhodobé spolupráci s celkem 18 nestátními neziskovými 
organizacemi, mezi kterými bylo i SH ČMS. Vybrané nestátní neziskové 
organizace musely naplnit 15 kritérií pro získání titulu uznané organi-
zace pro práci s dětmi a mládeží. Jednalo se tak o prověřené, zkušené 
organizace, které dlouhodobě pracují na nadregionální úrovni, mají 
dostatečně kvalifikované pracovníky a zavádějí ve své organizaci sys-
tém řízení kvality. Smlouvy poskytly vybraným organizacím finanční 
garanci na několik let dopředu, což těmto organizacím pomohlo v jejich 
rozvoji a při strategickém plánování. 

(plný text smlouvy najdete na webu dh.cz)

Dobrovolní hasiči ve Vidově 
(okres České Budějovice, Jiho-
český kraj) jsou postrachem nejen 
pro červeného kohouta, ale i pro 
nudu a špatnou náladu. Pro čas 
Velikonoc připravili zážitkovou 
trasu s názvem Velikonoční zaječí 
stezka. Na stezce byla připravena 
zastavení se zajímavými otázka-
mi. Kdo správně odpověděl, dostal 
odměnu od obce Vidov – partnera 
celé akce. Informace o vidovské 
zaječí stezce nás v redakci zaujala, 
jen nám začala vrtat hlavou otáz-
ka, proč je vlastně zajíc zobrazo-

 INFO Z ČINNOSTI KANCELÁŘE SH ČMS

VE ZKRATCE

Známé panorama s řekou Dunaj a bratislavským hradem.

Velikonoční zaječí stezka SDH Vidov
ván jako dodavatel velikonočních 
vajíček… Pátrali jsme v literatuře 
a zakončíme naší zprávu z pozitiv-
ně laděného Vidova i osvětovou 
informací na téma velikonočních 
zajíců. Za všechno prý může před-
křesťanská symbolika a kult ang-
losaské pohanské bohyně jménem 
Ostar. Ta chránila zvířata, včetně 
ptactva. Jednou si však její oblíbe-
ný opeřenec poranil křídla. Létání 
mu už nešlo, tak ho milá bohyně 
raději proměnila na zajíce. Na 
památku jeho předchozího života 
však přičarovala zajíci schopnost 

snášet barevná vejce. Tato vajíčka 
pak zajíc jednou za rok rozdával li-
dem. Křesťanské věrouce se tento 
příběh celkem líbil, jen do něho 
jaksi nepasovala postava pohan-
ské bohyně. Inu, byla by to pěkná 
otázka na vidovskou velikonoční 
zaječí stezku, co říkáte? 

(ilustrační foto: obec Vidov 
plus pinterest) 

Kromě standardních zásahů 
přibylo mnoho nových úkolů, 
které musí hasiči řešit. A to nejen 
v České republice, ale také v sou-
sedním Polsku. Na základě dlou-
hodobé spolupráce příhraničních 
hasičských sborů se konal unikátní 
workshop, díky němuž si čeští 
a polští hasiči předali na online 
videokonferenci zkušenosti, jak 
zvládat boj s koronavirem. 

Stěžejním tématem bylo přede-
vším sdílení praktických postupů, 
jak zmírnit dopady pandemie 
v jednotlivých krajích. Diskuto-
vala se také přeshraniční spolu-
práce v současných podmínkách 
a její fungování loni i letos. A že 
mezistátní pomoc je součástí 
běžné praxe, dokládá nedávný 
požár ve Vidnavě, kde zasahovali 
společně čeští a polští hasiči. 

Zástupci jednotlivých sborů 
se na závěr shodli, že spolupráce 

přes hranice bude pokračovat 
i nadále. Dvoudenní workshop 
Přeshraniční spolupráce v pod-
mínkách pandemie COVID-19 se 
konal v rámci projektu Bezpečné 
pohraničí, který je spolufinan-
covaný z prostředků EU v rámci 
programu Interreg V-A Česká 
republika – Polsko. 

Zapojeny jsou HZS Liberecké-
ho, Královehradeckého, Pardubic-
kého, Olomouckého, Moravsko-
slezského kraje a na straně polské 
pak sbory z Wrocławy, Opole 
a Katowic. 

(zdroj fotografie 
z videokonference: HZS ČR) 

Čeští a polští hasiči si vyměnili 
zkušenosti s bojem proti pandemii

V letošním roce bude dokončena 
stavba nové hasičské zbrojnice 
v Kravařích na Českolipsku (Li-
berecký kraj). Kravařští hasiči již 
v minulosti hledali pro stavbu nové 
základny co nejširší společenskou 
podporu. V rámci tohoto usilová-
ní se setkali například zástupci 
obce Kravaře i se senátorem za 
Českolipsko Jiřím Voseckým (viz. 
snímek). Dodejme, že JSDHO 
Kravaře patří do kategorie JPO 
III/1. Jednotka zabezpečuje vý-
jezd jednoho požárního družstva 
v minimálním počtu 1+3 do deseti 
minut od vyhlášení požárního 
poplachu. Disponuje dvěma cis-
ternami a jedním dopravním auto-
mobilem s technickým vybavením. 
Jednotka znovuobnovila činnost 
k 1. 1. 2011. V požárně poplacho-

vém plánu Libereckého kraje byla 
zařazena od 1. 6. 2012. Zasahuje 
u mimořádných událostí v obci 
Kravaře a na vyžádání operačního 
střediska i mimo obec Kravaře dle 
poplachových plánů kraje. A nyní 
zpátky k nové hasičské zbrojnici… 
Jednotka hasičů z Kravař na poří-
zení vybavení do zbrojnice zorga-
nizovala virtuální běh. Registrace 
probíhala na webu virtualni-zavod.
cz, kde byly i všechny podrobnosti, 
jak takový závod probíhá. Výzva 
trvala od 20. března do 4. dubna. 
Každý běžec – chodec obdržel do 
schránky diplom a originální me-
daili, která byla připomínkou nejen 
absolvované sportovní výzvy, ale 
i kravařských hasičů, kterým vý-
těžek pomohl dokončit jejich vizi. 

(zdroj foto: obec Kravaře) 

Virtuální běh pro hasiče z Kravař

Jihomoravský Velehrad bude 
mít novou hasičskou zbrojnici. 
Nahradí původní stavbu, která 
již dosloužila. Ve zbrojnici bude 
i odpovídající zázemí pro cister-
novou automobilovou stříkačku 
CAS 20/2500/25-M2R, kterou 
velehradští hasiči získali před dvě-
ma lety od HZS Zlínského kraje. 
Obec Velehrad obdrží na stavbu 
nové zbrojnice dotaci ve výši 4,5 
milionu korun od HZS ČR. Celko-
vé náklady na výstavbu přesáhnou 
částku 17 milionů korun. 

(ilustrační foto, zdroj: 
obec Velehrad) 

Stará hasičská zbrojnice končí… Ať žije nová zbrojnice!

Jedna z hasičských akcí ve Velehradě.

Hasiči pomáhají 
s dezinfekcí

Do dezinfekce veřejných prostor 
se v časech neutuchající koronavi-
rové pandemie zapojili i dobrovolní 
hasiči z městysu Chlum u Třeboně. 
Hasiči tak opět rozšířili tradiční 
portfolio spolupráce mezi sborem 
a úřadem městyse. V lepších, non-
-pandemických časech, se tato spo-
lupráce profilovala na spolupráci 
při pořádání řady společenských, 
kulturních a sportovních aktivit: 
fotbalový turnaj, masopustní prů-
vod, akce zaměřené na sběr dru-
hotných surovin, vztyčení májky 
či pořádání tradičních hasičských 
soutěží, mezi kterými dominuje 
soutěž O putovní pohár starosty 
Městyse Chlum u Třeboně či Me-
moriál Luboše Šenkýře. 

(ilustrační foto: hasičská 
základna městysu Chlum 
u Třeboně, web městysu) 

V Kněžicích se  
uklízelo „Česko“

V obci Kněžice (okres Nym-
burk) proběhla akce v rámci výzvy 
Ukliďme Česko. Výsledkem bylo 
před padesát pytlů odpadu „skli-
zeného“ v okolí Kněžic. Pytle s od-
padem nakonec odvezli dobrovolní 
hasiči z Kněžic na sběrné místo pro 
další vytřídění do velkoobjemo-
vých kontejnerů. 

„Dobráci“ záchranáři 
ze Střekova

Dobrovolní hasiči ze Střekova 
(Ústí nad Labem) jsou dlouho-
době aktivní v záchranářských 
aktivitách. Například již v roce 
2016 se společně s dobrovolnými 
záchranáři ČR Ústí nad Labem 
navzájem proškolili a prodělali 
výcvik ve zdravovědě, zásahu ve 
vodě či u dopravní nehody. To, že 
obě složky chtějí i nadále spolu-
pracovat, dosvědčuje i aktuální 
snaha o aktivizaci druhé záchra-
nářské skupiny st řekovských 
hasičů. Mělo by se jednat o Sbor 
dobrovolných hasičů – Záchranný 
tým kooperující se složkami IZS 
při specializovaných zásazích, 
například při událostech na vodní 
hladině či při záchraně v prostředí 
skalních měst. 

(ilustrační foto SDH Střekov)



Kaleidoskop zajímavostí HASIČSKÉ NOVINY 07/2021l www.facebook.com/hasicskenoviny strana 5

HASIČI NA SÍTI XXXI.

Pokud koronavirus a vláda dovolí, bude zase v létě možné vyrazit autem 
k plážím chorvatského Jadranu. V tom případě dejte pozor, až budete 
„naťukávat“ cíl cesty do navigace. Spletete se a místo do dalmatského 
letoviska Tučepi dojedete do obce Tučapy u Soběslave (Jihočeský kraj). 
Pokud se tak stane, nezoufejte, pozdravte tamní dobrovolné hasiče, jejichž 
pěknou a informacemi nabitou webovou prezentaci dnes představujeme. 
Jak milým dobovým jazykem poznamenává historický zápis: „Vybídnutím 
c. k. místodržitelského rady a okresního hejtmana t. č. p. Bradáče, bylo 
na to pomyšleno, aby po příkladu jiných měst byl i v městysi Tučapském 
zřízen Sbor dobrovolných hasičů… Když stanovy výnosem c. k. mís-
todržitelství ze dne 14. m. ledna 1878 č. 73818 schváleny byly, svolána 
první valná hromada na den 2. m. února 1878, ku které přihlásilo se 29 
údů činných a 46 údů přispívajících. V roce 2021 si tučapští připomněli 
již 143. výročí založení sboru. Zároveň může slavit již 19 let i jejich 
web – nyní na samostatné zabezpečené doméně. Prezentace tučapských 
dobrovolných hasičů se nám velmi líbila, protože je vzorně aktualizovaná. 
Zároveň funguje jako elektronický archiv, který vás dokáže informovat 
o dění ve sboru mnoho let zpětně. Ocenili jsme detailní seznam s linky 
na okolní dobrovolné hasičské sbory v okrese Tábor. Působivé byly 
fotogalerie, archiv činnosti s mnoha dokumenty, využití tzv. QR kódu 
i zajímavé odkazy.  

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 pěti 
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 2016, kdy panovalo extrémně 
teplé dubnové počasí s minimem srážek. Velký požár vypukl v dubnu 2016 
například v Brandýse nad Orlicí v Pardubickém kraji, kde vlivem silného 
větru spadl strom na dráty vysokého napětí. Odlétávající jiskry způsobily 
požár lesa. Silný vítr plameny velmi rychle rozšiřoval po suchém porostu. 
Osm jednotek hasičů plameny likvidovalo nakonec na rozloze 1,5 hekta-
ru. Sucho v dubnu 2016 pokračovalo: Český hydrometeorologický ústav 
tehdy vydal vzhledem k teplému, a hlavně značně suchému počasí pro 
Českou republiku vyjma Moravskoslezského kraje výstrahu na zvýšené 
nebezpečí vzniku požárů. 

(ilustrační foto, zdroj: kr-kralovehradecky.cz)

Úvodní strana webu

Stránky SDH obce Tučapy u Soběslavě 
https://www.sdhtucapy.cz/

VE ZKRATCE

V souvislosti se současnou 
personální situací ve zdravot-
nických zařízeních byl Hasičský 
záchranný sbor hl. m. Prahy 
požádán Oblastním spolkem Čes-
kého červeného kříže o poskytnutí 
technických prostředků pro pře-
pravu jejich týmů do nemocnic ve 
vybraných městech.

Se spolkem získali pražští hasi-
či během dlouhodobé spolupráce 
výborné zkušenosti, proto sbor po 
oslovení a žádosti o pomoc s vě-
domím Ministerstva vnitra–gene-

Do roku 2021 vstoupili hasiči 
z obce Hrobce (Ústecký kraj) 
s novým zásahovým člunem, kte-
rý byl pořízen díky zapojení do 
projektu Odolná obec (samozřej-
mě i s přispěním obce Hrobce). 
V roce 2003 a v roce 2013 měli 
hasiči z obce Hrobce spoustu prá-
ce při zdolávání povodní. Právě 
nový zásahový člun by měl po-
moci řešit takové krizové situace. 
V rámci projektu Odolná obec 

Součinnost hasičů 
s Českým červeným křížem

rálního ředitelství Hasičského zá-
chranného sboru České republiky 
rychle reagoval a poskytl spolku 
dopravní prostředky s řidiči pro 
přepravu jejich členů. 

V prvním březnovém týdnu 
bylo z Prahy vysláno celkem devět 
automobilů do pěti krajů a sbor 
je připraven na základě dohody 
o plánované pomoci na vyžádání 
poskytnout pomoc i v následují-
cím období. 

(zdroj foto HZS hl. m. Prahy)

Hasiči z Borovna na okrese 
Plzeň-jih slouží obci už 109 let, ve 
sboru je 33 členů, což je zhruba 
třetina obyvatel obce. Ve výjezdové 
jednotce je 16 členů, proškolení 
velitelé a strojníci, nositelé dýchací 
techniky a obsluhy motorové pily. 
Nemalé aktivity sboru přitahují 
k činnosti nejen členy, ale také 
příznivce z řad občanů a dokonce 
chalupáře. „Na akcích se podílejí 
členové až do důchodového věku. 
Jde o zpívání koled, originální 
vystoupení na hasičském plese, 
maškarní bál pro děti. Stavění máj-
ky, drakiáda i organizace novoroč-
ních jízd. Tradiční akcí vždy byl, 
a doufám, že opět bude Novoroční 
výstup na Prahu, což je nejvyšší vr-
chol nedalekých Brd,“ sdělil Milan 
Albrecht, starosta sboru.

Sport a zásahy
Soutěžní družstvo mělo štěstí, 

že se při rozvolnění pandemie 

mohlo účastnit několika soutěží. 
Například nočního požárního 
útoku v Žákavé, kde v netradiční 
sestavě docílili třetího místa, na 
třetí stupínek vítězů se postavili 
také v Mirošově na Hořesedelském 
čvachtu – tam dokonce zvítězili. 
V Borovně nezahálí ani letitá 
„vejtřaska“ V3S, která je díky 
obětavé péči hasičů stále v akce-
schopné kondici a dokonce s hasiči 
koná dobré skutky, např. při rozvo-
zu vody koním. Dalším vozidlem 
jednotky kategorie JPO V je DA 
Avia z roku 1970, kterou hasiči 
získali bezúplatným převodem 
od hasičů z Mirošova. Nové věcné 
prostředky pořídila jednotka díky 
dotaci z Plzeňského kraje včetně 
příspěvku na vybavení a opravy 
neinvestiční povahy v celkové výši 
téměř 70 tisíc korun. Zbylou část 
uhradil zřizovatel jednotky, obec 
Borovno. V loňském roce vyjeli 
hasiči k deseti zásahům. Nejvíc 
se zapotili po řádění orkánu Sabi-

ne. Během jednoho dne vyjížděli 
třikrát k odstraňování spadaných 
stromů, k dalším zásahům patřila 
likvidace požáru nákladního auta 
a několika lesních požárů nebo 
technických pomocí.

Zátah na novomanžele
„Za zmínku též stojí, že po 

třech letech práce našich členů 
byla V3S vloni 13. července a při-
pravena k výjezdu a hned druhý 
den poté vyjela k požáru sklízecí 
mlátičky. Letos na žádost KOPIS 
byla jednotka několikrát pově-
řena Obecním úřadem Borovno 
a Míšov k plošné dezinfekci ve-
řejných prostor“, doplnil starosta 
sboru. Když se vloni v září ženil 
velitel sboru, kolegové mu při-
pravili nevšední hasičský“ zátah“ 
Čekali trpělivě na novomanžele 
s nablýskanou V3S společně 
s vozidlem Tatra 148 ze Spále-
ného Poříčí. „Společně jsme se 

Ze svatby do výjezdu
přesunuli do Mladého Smolivce, 
tam se k nám přidala Tatra 815-7. 
Při zátahu ženich s nevěstou měli 
za úkol nejen odemknout kouli 
z nohy ženicha, navíc přeřezávali 
ručně dřevěné poleno a hasili pa-
pírový domek s pomocí techniky. 
Při společném fotografování byl 
jednotce vyhlášen ostrý poplach. 

Ze svatby na výjezd
„Všichni, včetně ženicha, odho-

dili sváteční oblečení, peněženky 
a kravaty, a před  zraky udivených 
a nic nechápajících svatebčanů 
odjeli na místo události do obce 
Míšov k požáru hrabanky. Kromě 
nás tam zasahovala jednotka HZS 
z Rokycan a JSDH Spálené Poříčí. 
Po návratu jsme se opět oblékli 
do svátečního a pokračovali ve 
svatebním veselí,“ dodal Milan 
Albrecht.

Věra Nutilová, 
foto archiv sboru

Kdo si hraje, nezlobí
Velkou míru kreativity a hra-

vosti prokázali hasiči z SDH Dale-
šice z okresu Jablonec nad Nisou. 
Když už koronavirová krize ne-
přeje osobním setkáváním a ven-
kovním aktivitám, našli inspiraci 
v možnostech kultovní stavebnice 
Lego. Výsledek jejich snažení 
lze obdivovat na facebooku, kde 
najdete štafetu požárních dvojic, 
štafetu 4 × 60 a další. Kdo ví, třeba 
se jednou jejich dílo objeví i v ře-
tězci zábavních tematických parků 
Legoland, které stylově vycházejí 
právě ze stavebnice Lego.

(foto FB sboru) 

Dobrovolní hasiči z Velké Bíteše 
na Žďársku společně se členkami 
Českého červeného kříže z Velkého 
Meziříčí pro novoměstské zdravot-
níky v březnu pekli „štrůdly proti 
covidu“. S nápadem přišel organi-
zační referent Sboru dobrovolných 
hasičů Velká Bíteš David Dvořáček, 
který sám pracuje jako záchranář-
-specialista ZZS Pardubického 
kraje, výjezdová základna Skuteč. 
„I jako dobrovolní hasiči jsme 
se zapojili do zvládání následků 
pandemie covid-19. Ne každý má 
v současné době možnost nastoupit 
na výpomoc do nemocnic, kde je 
nyní situace více než kritická. Na-
padlo nás, že bychom doma upekli 
pár nohavic závinu a o víkendu je 
do Nového Města přivezli. Touto 
cestou jsme chtěli vyjádřit podpo-

ru a uznání všem, kteří pomáhají 
současnou situaci v ČR zvládnout,“ 
říká David Dvořáček. Dobrovolní 
pekaři nakonec připravili balíčky se 
slaným a sladkým závinem, kávou 
nebo čajem a tabulkou čokolády. 
Kromě štrůdlů to byly i dorty, sva-
tební koláčky a bábovky. Celkem 
z Velké Bíteše a Velkého Meziříčí 
dobrovolní hasiči a zástupci Čes-
kého červeného kříže přivezli 10 
krabic plných dobrot. Radost udělali 
zdravotníkům z celého interního 
oddělení, neurologie, gynekologic-
ko-porodnického oddělení, dětské-
ho oddělení a na urgentním příjmu.

Mgr. Tamara Pecková 
Homolová, tisková mluvčí 

Nemocnice Nové Město 
na Moravě, 

příspěvková organizace

„Štrůdly proti covidu“

Člun pro hasiče 
z projektu Odolná obec

participovaly Hrobce i na vytvoře-
ní speciální povodňové příručky, 
která byla distribuována mezi tam-
ní obyvatele a v elektronické verzi 
zpřístupněna i na webových stra-
nách obce. Zároveň obec Hrobce 
ve spolupráci se společností VOP 
Dolní Bousov dokončuje projek-
tem podpořený povodňový plán, 
který Hrobce získají v tištěné 
i digitalizované formě. 
(zdroj foto: projekt Odolná obec)
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„Jsme nesmírně rádi, že jsme 
v loňském roce mohli uskutečnit 
několik akcí, které těšily nejen nás, 
ale také občany obce,“ uvedl sta-
rosta sboru Petr Janota z SDH Ha-
lenkov na okrese Vsetín. „Během 
epidemie jsme se o své spoluobčany 
starali tím, že jsme například šili 
roušky a rozváželi dezinfekční 
prostředky, zajišťovali nákupy. 
Dokonce jsme za dodržení všech 
nařízení postavili májku. Aby 
o tuto podívanou „Halenkovjani“ 
nepřišli, mohli se na událost po-
dívat online. V omezeném počtu 
členů sboru jsme si připomněli 
svátek svatého Floriána a uctili 
památku padlých za druhé světové 
války,“ připomněl starosta.

Hasiči se smyslem  
pro humor

Při rozvolnění opatření připra-
vili Svatodušní hasičskou vaječ-
nici. V našem zázemí u požární 
zbrojnice jsme touto tradiční po-
chutinou uspokojili i ty největší 
gurmány. A není tajemstvím, že 
na svou porci chodí i „přespolní“. 

S hasičským gulášem na cyklostezce Z historie a současnosti 
hasičů z Košetic

Počátkem června se nám podařilo 
pokácet májku na téma „covid 
– 20 aneb jak nasadit huňáčovi 
roušku“. Do hlavní role byl jako 
vždy obsazen vtip, humor a dobrá 
nálada. V polovině prázdnin byli 
hasiči k vidění na cyklostezce 
u Lušovského mostku. „Uspořádali 
jsme happening pro kolemjedoucí 
cyklisty, bruslaře, koloběžkáře, na 
své si přišli pejskaři a všichni, kdo 
šli kolem. Nechybělo občerstvení, 
dobrou náladu dovršila country 
kapela a cimbálovka,“ sdělil Petr 
Janota. Povedenou akcí podle 
jeho slov byla „Pouť – Nepouť“ 
v parku za hasičskou zbrojnicí, 
kde jsme nabídli návštěvníkům 
pravý hasičský halenkový gulášek. 
Přestože to nebylo snadné, halen-
kovští hasiči pomáhali v nelehké 
době, vždy za dodržení nutných 
opatření, obohatit život lidem 
v obci. Chystali například májku ve 
dvou lidech a v deseti ji postavili, 
poté kontrolovali maximální počet 
návštěvníků při jejím kácení s pre-
ventivním měřením teploty. Jak 
hasiči shodně tvrdí, i tento počin 
„stál za to“. Závěrem roku se hasiči, 

kamarádi i děti vydali na výšlap 
dlouhý 15 kilometrů: na Makytu, 
přes Papajské sedlo, Krkostěnů 
a údolím Provazné do Halenkova. 
Cestou je překvapil Čert a Mikuláš 
a bodovala opékačka špekáčků. 

Zaostřeno na mládež
Halenkovští hasiči si vychováva-

jí již 5 let své nástupce. S mladými 
hasiči odstartovali v květnu 2020 
nutnou přípravu na soutěže. Na 
tu první zajeli do Kunovic, starší 
oddíl byl devátý. Mládež závodila 
postupně ve Veselé, Semetíně, 
Růžďce a Hovězí, v celkovém 
hodnocení stanul starší oddíl na 
14. místě a mladší na 17. příčce ze 
sedmadvaceti účastníků. Během 
prázdnin mladí hasiči absolvovali 
soustředění na Prostřední Bečvě, 
pilovali štafety, branný závod, 
plavali v bazénu, dělali turistické 
výšlapy, orientační běh, stezku 
odvahy, užili si lanové centrum, 
lukostřelby a mnoho dalších za-
jímavých aktivit. „Upřímné díky 
patří základní škole za celoroční 
pronájem tělocvičny, hasičskému 
sboru za podporu a zázemí. Obci 
Halenkov pak za nemalé finanční 
prostředky, bez kterých by oddíl 
nemohl fungovat a také rodičům za 
podporu a trpělivost,“ zdůraznila 
vedoucí Renáta Zapalačová s tím, 
že v současné době pracují s 32 
mladými hasiči. Uvedla současně, 
že ve hře Plamen se v posledních 
letech dostali do první desítky. 
K největším úspěchům patří 4. mís-
to mladšího družstva na obvodo-
vé soutěži v Janové v roce 2019 
a 2. místo staršího družstva na 
pohárové soutěži v Hovězí v roce 
2018. Úspěchem byly rovněž dva 
postupy do okresního kola starších 
družstev v roce 2018 a 2019. 

Věra Nutilová, 
foto archiv sboru

Průběh zásahu
Hasiči pracovali vždy od brz-

kých ranních hodin, kdy bylo nutné 
každé místo na zásah připravit. 
Postupně tak rostla stanoviště 
pro dekontaminaci zasahujících 
osob, techniky i zázemí. Ve všech 
případech postupovaly jednotky 
stejným způsobem. Skupiny hasičů 
vynášely z hal drůbež kus po kusu, 
následně byla ukládána do kon-
tejnerů s oxidem uhličitým. Celý 
proces probíhal ve spolupráci se 
zaměstnanci firmy a pod dohledem 
orgánů veterinární správy. „Celý 
zásah byl organizačně, technicky 
a pro zasahující hasiče i fyzicky 
náročný. Příslušníci byli při vyná-
šení ptactva z hal vždy rozděleni 
do několika skupin a pravidelně se 
střídali. Po celou dobu pracovali 
v jednorázových ochranných odě-
vech, respirátorech a dalších osob-

V roce 1895 byl založen hasičský sbor v Košeticích 
v okrese Pelhřimov, a to zásluhou učitele Vojtěcha 
Alrefiho. Rekonstrukci hasičské zbrojnice provedli 
členové sboru vlastníma rukama v roce 1986. Vý-
razným podnětem k této aktivitě jim bylo předchozí 
přidělení cisterny. Na hasiče tehdy postupně čekalo 
bourání staré budovy, betonování základů, vyzdění 
garáží a položení stropů, zdění patra, vyzdění štítů, 
oplechování střechy, zabudování sirény, postavení 
schodiště, položení podlah včetně opravy klubovny. 
Práce skončily v březnu dalšího roku, ale k otevření 
došlo až v listopadu 1987. Hasiči na akci odpracovali 
neuvěřitelných 7 130 hodin, které tehdy vytvořily 
hodnotu díla okolo 850 tisíc korun. Mimo to se stihli 
účastnit brigád na přístavbě základní školy, která se 
budovala ve stejném období. Je neuvěřitelné, že jim 
ještě zbyl čas na soutěže, na kterých získali řadu 
pohárů a dobrých umístění. „Před téměř dvaceti 
lety jsme měli velkou radost, převzali jsme „nový“ 
hasičský automobil CAS 32 Tatra 815, který zakoupil 
obecní úřad. Cena auta byla milion korun, tři sta tisíc 
uhradil sbor formou výtěžku z plesu, taneční zábavy, 
brigád a z peněžní sbírky našich spoluobčanů,“ uvedl 
starosta sboru Martin Duffek. 

Mladí hasiči
V roce 2000 začali v Košeticích pracovat s mláde-

ží, přestože první začátky této činnosti se váží k roku 
1981. Do soutěží a hry Plamen byly postupně zapoje-

ny mladší a starší kolektivy včetně dorostu. „Zlatým 
rokem“ je hasiči nazýván rok 1990, kdy dorostenky 
a dorostenci postoupili do krajského kola, děvčata 
se na něm radovala z druhého místa a dorostenci 
dokonce zvítězili. „Byl to historický a neuvěřitelný 
úspěch, v Hradci u Stodu tehdy vybojovali sedmé 
místo. O rok později si dorostenky a dorostenci zopa-
kovali start na krajském kole Plamenu, do národního 
finále postoupila děvčata a odvezla si deváté místo. 
Naposledy o sobě výrazně dali vědět mladí hasiči 
v roce 2004, kdy soutěžili v Třebíči na krajském 
kole Plamenu, v současné době je kolektiv mládeže 
stále aktivní, zúčastnil se nejedné pohárové soutěže 
a soutěží Plamenu. Mladí hasiči společně s vedoucími 
věří, že časem naváží na úspěchy svých předchůdců.

Výjezdová jednotka 

Výjezdová jednotka JPO III vloni zasahovala u 52 
mimořádných událostí. Jedním z nejnáročnějších 
zásahů byl prosincový požár rodinného domu v obci 
Kramolín, kde jednotka SDH Košetice zasahovala 
jako první na místě události. K výjezdům jednotky 
slouží CAS 32 Tatra 815, která prošla v roce 2015 
kompletní rekonstrukcí. Dále je k dispozici dopravní 
automobil Fiat Ducato a technický automobil Jeep 
Cherokee.

Úspěchy celku i jednotlivců
„Máme pětiletou tradici v pořádání akce Feuwehr-

show. Jde o každoroční setkání hasičů, záchranářů 
a techniky IZS. Akce vyvrcholila při oslavách 120 
let založení sboru, pokřtili jsme nový vyšívaný 
prapor a převzali do užívání repasovaný automobil 
CAS 32 Tatra 815. Dočkali jsme se za Feuwehrshow 
ocenění odborné poroty a byli nominováni do ankety 
Dobrovolní hasiči roku. V konečném vyhodnocení 
jsme obsadili třetí místo. Před třemi lety zabodovala 
celkovým druhým místem ve stejné anketě výjezdová 
jednotka,“ upřesnil Martin Duffek. V SDH Košetice 
se pyšní dvěma úspěšnými závodníky v disciplínách 
TFA. Miroslav Bloudek startoval např. předloni 
v Německu, kde získal bronzovou medaili, v Minsku 
se dostal na čtvrté místo, na Mistrovství Evropy v ra-
kouském Linzu vybojoval místo sedmé. Nadějný Jan 
Vávra sbírá úspěchy v kategorii „masters“ V Určicích 
obsadil dvanácté a v Bělči čtrnácté místo..

Práce pro komunitu
Sbor za celou dobu své existence pořádal řadu kul-

turních a společenských akcí: hasičský ples, taneční 
zábavy, masopust, dny otevřených dveří hasičské 
zbrojnice, podílel se ve spolupráci s obcí a ostatními 
spolky na kulturním dění v obci.

Věra Nutilová,  
foto: archiv SDH Košetice – závodníci TFA  

Miroslav Bloudek a Jan Vávra

ních ochranných prostředcích, pro-
tože jsme se pohybovali v prostoru 
s výskytem nebezpečné nákazy. Po 
každém vystřídání museli projít 
procesem dekontaminace, stejně 
tak musela být dekontaminována 

i využitá technika, vozidla a kon-
tejnery s utracenou drůbeží. Naše 
jednotky také zajišťovaly postupně 
desinfekci všech osmnácti hal, 
kde bylo ptactvo chováno,“ popsal 
náčelník štábu kpt. Jan Čech, který 
měl na starosti organizaci činností 
složek IZS na místě zásahu. Na 
všech místech se během tří dnů 
vystřídalo přes 70 kusů zásahové 
techniky. Využívaly se speciální 
soupravy pro dekontaminaci osob 
a techniky, protiplynový kontejner, 
cisternové automobilové stříkačky 
se zásobou vody a dopravní auto-
mobily pro transport zasahujících 

hasičů. Na desinfekci hal byly 
využity tzv. fumigátory, což jsou 
dekontaminační termogenerátory 
vytvářející mlhu, pomocí které 
dochází k rychlejší desinfekci 
větších prostor. 

Profesionálové i dob-
rovolníci 

Na zásahu se podíleli profesio-
nální hasiči z Hasičského záchran-
ného sboru Královéhradeckého 
kraje – stanice Hradec Králové, 
stanice Hradec Králové – Pražská, 

Ptačí chřipka udeřila, hasiči zasahovali
Náchod, Nový Bydžov, Záchran-
ného útvaru HZS ČR z Hlučína 
a Jihlavy a členové dobrovolných 
jednotek Kosice, Nové Město nad 
Cidlinou, Chudeřice, Nový By-
džov, Stará Skřeněř, Humburky, 
Sloupno i všech jednotek města 
Hradec Králové. Podniková jed-
notka hasičů ČEPRO a.s. Cerekvice 
nad Bystřicí pomáhala na všech 
místech s čerpáním a odvozem 
kontaminované vody v celkovém 
objemu 16 m3. Zásah byl prováděn 
podle konkrétní typové činnosti, 
která upravuje společný postup 
složek IZS při výskytu ptačí chřip-

ky. Kromě hasičů byla do řešení 
mimořádné události zapojena 
i Policie ČR, veterinární správa 
a zaměstnanci firmy. 

Co je ptačí chřipka? 
O spolupráci při provádění 

záchranných a likvidačních prací 
v zasažených chovech požádala ha-
sičský záchranný sbor krajská vete-
rinární správa na základě potvrzení 
výskytu nebezpečné nákazy – vy-
soce patogenní aviární influenzy 
na území Královéhradeckého kraje. 
Ptačí chřipka je nebezpečná virová 
nákaza kura domácího, krůt, vodní 
drůbeže, holubů, pernaté zvěře, 
exotických ptáků a volně žijícího 
ptactva. Viry ptačí chřipky se běž-
ně vyskytují u volně žijících ptáků 
a k jejich přenosu dochází zejména 
trusem. Proto infekci nejčastěji 
způsobí pozření krmiva či vody 
kontaminované trusem infikova-
ných ptáků. Vysoce patogenní viry 
aviární influenzy způsobují u ptáků 
vysokou nemocnost a velké úhyny.

dle zprávy Martiny Götzové, 
tiskové mluvčí 

HZS Královéhradeckého 
kraje, foto HZS KHK 

Po tři dny bylo v březnu nasazeno celkem asi 190 profesio-
nálních a dobrovolných hasičů v Dobřenicích, Novém Byd-
žově – Zábědově a Chudonicích, kde se vyskytla v drůbežích 
chovech nebezpečná nákaza ptačí chřipky H5N8. Kvůli tomu, 
že  je  virus  vysoce nakažlivý, musela být  utracena  všechna 
drůbež ve třech chovech. V celkovém součtu se jednalo asi 
o 50 tisíc kusů ptactva (zhruba 170 tun). 

Tři miliony korun z pokladny 
Zlínského kraje jsou určeny jako 
podpora na nákup nových doprav-
ních vozidel pro tamní dobrovolné 
hasiče. Podpory se dočkají sbory 
v obcích Bohuslavice u Zlína, 
Branky, Chropyně, Chvalnov-Lís-
ky, Lubná, Neubuz, Valašské Klo-
bouky, jednotka požární ochrany 
Mirošov, Veletiny, Zahnašovice 

Miliony na dopravní automobily
a Koryčany, jednotka požární 
ochrany Lískovec. Zlínský kraj 
takto podporuje dobrovolné hasiče 
již dlouhodobě. Například v roce 
2019 Rada Zlínského kraje navrhla 
schválit přidělení dotací obcím na 
novou požární techniku. Celkem 
8,7 milionu korun bylo tehdy 
uvolněno z krajského rozpočtu 
pro jednotky Sborů dobrovolných 

hasičů obcí v rámci programu 
Ministerstva vnitra, který Zlínský 
kraj spolufinancuje. 

Rada podpořila nákup 29 do-
pravních automobilů pro jednotky 
sborů dobrovolných hasičů obcí. 
Mezi podpořené obce se řadily 
například obec Bánov, Újezdec, 
Horní Němčí, Lukoveček nebo 
Nezdenice. 
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Monarchové v našich dějinách nebyli 
v soukromí vždy skrblíky. Občas osobně 
„pustili chlup“ a přispěli na dobrou věc. 
Důkazem je zmínka v hasičské kronice 
SDH Stráž nad Nisou. Najdete v ní pod-
pis jednoho slavného monarchy (1830 
– 1916), který se do kroniky podepsal 
a zároveň přispěl na založení tamního 
dobrovolného hasičského sboru. Jistě 
uhádnete jméno Jeho Milosti císařské. 
Pokud byste přesto tápali, odpověď na-
leznete v tajence naší dnešní křížovky. 

ZAUJALO NÁS...

1. Zásahový požární automobil 
musí být v barvě:

a) červené
b) jasně červené
c) hasičské červené

2. Barva předního nárazníku 
je u zásahového požárního 
automobilu:

a) u hmotnostní kategorie L 
černá, jinak červená

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

Otestujte si své hasičské znalosti

b) u hmotnostní kategorie M 
a S bílá

c) závislá na výrobci podvozku

3. Barva nápisů na bílé ploše 
může být:

a) černá
b) červená
c) černá nebo červená

4.  Maximální šířka bílého pru-
hu je:

a) 200 mm       b) 250 mm
c) 350 mm

5.  Na zásahových požárních 
automobilech s předsunutou 
kapotou se umisťuje velký 
znak jednotky o výšce:

a) 250–400 mm
b) až 500 mm
c) 150–450 mm

správné odpovědi: 1b, 2b, 3a, 4c, 5b

Barevné provedení techniky JSDH obcí

Na téma očkování dobrovolných hasičů  
V březnu poskytl Generální ředitel HZS ČR, generálporučík Draho-

slav Ryba rozhovor pro iDNES (text rozhovoru je dostupný například 
prostřednictvím webu hzscr.cz). Téma rozhovoru se týkalo i očkování 
profesionálních hasičů. Nás však v tomto rozhovoru zaujala otázka 
a odpověď, která se týkala očkování dobrovolných hasičů. S plným 
respektem ke zdroji tohoto materiálu si dovolujeme tuto otázku a její 
odpověď přesně citovat i v Hasičských novinách. Otázka: Jak to bude 
u dobrovolných hasičů, budete je očkovat také? Odpověď: Byl bych 
strašně rád, kdybychom mohli očkovat i dobrovolné hasiče. Vzhledem 
k situaci s dostupností vakcín v České republice, to ovšem nedokážu pří-
liš ovlivnit. Osobně si myslím, že by bylo dobré přednostně naočkovat 
dobrovolné hasiče, kteří pracují v jednotkách, které využíváme na 
zásahy i mimo svou obec. To jsou ti, kteří nám pomáhají například 
při výjezdech. Ale těch je skoro 21 tisíc, takže tam to bude chvíli trvat 
(konec citace). 

(ilustrační obrázek via pinterest) 
poznámka redakce: vzhledem k tomu, že situace s očkováním se může dynamicky 
měnit, nelze vyloučit, že v době, kdy je tento materiál publikován a dostává se ke 
čtenářům, mohou být zmíněné závěry jiné či aktualizované. 

Císařův dar hasičům 

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

Sídlo�firmy:
Pavliš a�Hartmann,�spol.�s�r.o
V�Telčicích�249
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
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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)
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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 
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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)

Památce 
Zdeňka Nytry

S velkou lítostí vám musíme 
oznámit, že ve čtvrtek 25. břez-
na zemřel nositel Záslužného 
řádu českého hasičstva Zdeněk 
Nytra. Pan Nytra byl dobrovol-
ným hasičem od roku 1948, cel-
kem tedy 73 let. Po celou dobu 
byl členem SDH Janovice (OSH 
Frýdek-Místek), jehož byl také 
starostou, zároveň působil jako 
velitel jednotky a instruktor. Ti-
tul Zasloužilý hasič obdržel už 
v roce 1994, působil i v Aktivu 
ZH Moravskoslezského kraje. 
V roce 2004 obdržel Čestnou 
medaili HZS ČR. Nejvyšší vy-
znamenání SH ČMS – Záslužný 
Řád českého hasičstva (vyzna-
menání za mimořádné zásluhy 
o rozvoj dobrovolného hasičstva 
a záchranářů v České republice) 
obdržel 25. října 2008 jako šestý 
v pořadí z celého sdružení.

 Čest jeho památce!

Dne 9. února 2021  
zesnul starosta 

Krajského sdružení hasičů  
Královéhradeckého kraje

 JIŘÍ ORSÁK
l

Rodina zesnulého  
touto cestou děkuje 

organizacím a osobám:

Oblastní charitě Trutnov

Oblastní charitě Náchod

MUDr. Radku Cvrčkovi

MUDr. Rudolfu Balounovi

Anně Volšičkové (KSH KHK)

Ivanu Krausovi (KSH KHK)

Petru Šafářovi (BZS Odolov)

(Za pomoc při péči  
v posledních chvílích  

jeho života.)

Jaroslavu Jansovi  
(Pohřební služba Úpice)

Vladimíru Provazníkovi  
(starosta Malých Svatoňovic)

SDH Malé Svatoňovice

SDH Libňatov

plk. Ing. Davidu Poučovi  
(ředitel HZS KHK)

HZS Královéhradeckého kraje

OSH Trutnov

KSH Královéhradeckého kraje 
(Za pomoc při organizaci  
posledního rozloučení.)

Poděkování patří dále také  
všem dobrovolným  

i profesionálním hasičkám  
a hasičům, příslušníkům  

ostatních složek IZS,  
přátelům, kamarádům,  

sousedům a spoluobčanům  
za projevenou soustrast!

 Jménem rodiny synové  
David a Matyáš

V Zákupech (okres Česká Lípa) 
se dobrovolní hasiči brzy dočkají 
moderní hasičské zbrojnice (na 
místě bývalých garáží u hlavní 
silnice na Mimoň). Stavební práce 
měly být zahájeny již v loňském 
roce. Situace s koronavirovou 
pandemií však zapříčinila, že se 
zákupská radnice rozhodla tuto 
rozsáhlou investici v hodnotě 17 
milionů Kč o rok odložit. Stavba 

Nová zbrojnice
pro zákupské hasiče

„Medvědí“ cisterna  
pro budislavské hasiče

zbrojnice by měla být zahájena 
v dubnu a kolaudována do září 
t.r. Dodejme pro zajímavost, že 
zákupští dobrovolní hasiči patří 
mezi nejstarší hasičské dobro-
volné sbory ve středoevropském 
geografickém prostoru. Kořeny 
organizovaného boje s požáry zde 
sahají až do roku 1850. 

zdroj foto SDH Zákupy

Dobrovolní hasiči z obce Bu-
dislav (okres Svitavy, Pardubický 
kraj) měli v březnu důvod k ra-
dosti. Od HZS Pardubického kraje 
obdrželi „novou“ cisternu značky 
Mercedes – Benz Atego CAS 15. 

Toto vozidlo sloužilo 12 let na ha-
sičské stanici v Moravské Třebové. 
Základnou a garáží pro „medvěda“ 
– cisternu bude hasičská zbrojnice 
SDH Budislav (na snímku Jakuba 
Morávka). zdroj foto: hasicarny.cz 
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l Dobráci, s. r. o., hledá 
pro externí spolupráci ši-
kovného mistra z Havlíč-
kobrodska, S DÍLNOU, na 
nákladní vozidlo, klempířinu, 
kosmetické úpravy vozi -
del a pod. Řidičský průkaz 
typu C, vítán. Perspektiva 
dlouhodobé spolupráce, vy-
tížení po celý rok. Nabízíme 
hasičským sborům: 1) od-
zkoušené, hasičské vozy, 
se zárukou v 100% stavu: 
cisterny (CAS), technická 
vozidla (TA), velitelská vozi-
dla DA L1Z. V ceně vozidla: 
1) STK a EK, CZ, evidenční 
čísla. 2) Vozidlo je barevně 
upravené dle požadavků 
Vyhlášky 53/2010. Nabídka 
vozidel na: https://www.dob-
raci.sk/cars/, použitá výbava, 
e-shop: https://shop.dobraci.
sk/. Ověřitelné reference více 
jak 80 hasičských sborů, 
kterým jsme odevzdali auta 
v rocích 2003–2021. 

Více info na:  
dobraci@dobraci.sk.

l Vzdělávací středisko 
Ivana Kubičková 
– T. E. P., s. r. o., nabízí v Pra-
ze kurzy v oblasti PO, BOZP 
a ekologie. Bližší informace na 
tel. 603 441 171 nebo www.
tep-kubickova.cz.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

V minulém čísle Hasičských 
novin jsme se v článku o jednání 
komise CTIF zmínili, že jedním 
z bodů online diskuze bylo i mu-
zeum hasičské historie v němec-
kém městě Fulda. Dovolíme si 
vás v dnešní rubrice pozvánek do 
hasičských muzeí doma i v zahra-
ničí pozvat právě do fuldského 
hasičského muzea v německé 
spolkové zemi Hesensko. Až 
koronavirová pandemie skončí, 
bude nutné toho hodně navštívit 
a poznat, doma i za hranicemi! 
Ale zpět k hasičskému muzeu ve 
Fuldě. Není to žádný „drobeček“. 
Disponuje celkovým výstavním 

Pozvánka do Hasičského 
muzea ve Fuldě

prostorem o rozloze 1 600 met-
rů čtverečných. Mezi exponáty 
najdete například nejstarší ruční 
hasičskou stříkačku z roku 1624 
a další tato zařízení z barokního 
a klasicistního období. Muzeum 
však historii hašení požárů a pro-
blematiku prevence před požáry 
neprezentuje pouze jako speciál-
ní historický obor, ale také jako 
předmět studia širších kulturních 
a sociálních dějin. Muzeum má též 
interaktivní část, kde si dospělí 
mohou zkusit pumpování vody 
historickým zařízením. 

zdroj obrázku via pinterest 

Zvlášť v této době je dobré si 
připomenout nebezpečí, která 
z hlediska možnosti vypuknutí 
požáru nejčastěji hrozí v jarním 
období. Jsou to rozsáhlé požáry 
trávy a dalších porostů. Příčinou 
je: vypalování staré trávy. Plošné 
vypalování staré trávy i ostatních 
porostů je zákonem o požární 
ochraně zakázáno. Fyzické osobě, 
která vypaluje porosty, lze uložit 
pokutu do výše 25 tisíc Kč. Hrozí 
nebezpečí přenesení požáru na 
jiný objekt nebo plochu podob-
nou té spalované a to po povrchu 
suché vegetace, zanesením ohně 
větrem nebo i proudy horkých 
spalin s jiskrami a přenesením 
ohně v podloží. 

Poslední nebezpečí je aktuální 
zvláště v lesích nebo na plochách, 
kde je silnější vrstva lesní hraban-
ky nebo nedostatečně mineralizo-
vaných zbytků organických látek 
z dřívější vegetace. Takový oheň 
může „doputovat“ na vzdálenost 
desítek metrů a objevit se i po ně-
kolika dnech. Bohužel může nastat 
i udušení lidí v kouři a uhoření 
při nezvládnutém, původně jen 
malém kousku vypalované plochy. 
 

Hořlavé jarní měsíce
Argumenty statistiky

Pro hasiče je jaro obdobím, kdy 
vyjíždějí k většímu množství požárů 
v přírodním prostředí. Někdy je to 
ještě častěji než v létě. To dokládá 
loňské jaro (od 1. dubna do 31. 
května), kdy hasiči vyjeli k 4 283 
požárům. Pro srovnání, průměrně 
denně vyjedou hasiči k 48 požárům, 
během loňského dubna a května to 
bylo průměrně 70 požárů denně. 
Požárů, které byly přímo spojeny 
s pálením, či vypalováním bylo 
během těchto dvou měsíců 812, pro 
srovnání v roce 2019 jich bylo ve 
stejném období 683. 

Zákony hovoří jasně… 
Vypalování trávy je v České 

republice zakázáno hned třemi zá-
kony: zákonem o požární ochraně, 
zákonem o ochraně přírody a kraji-
ny a zákonem o myslivosti ve znění 
pozdějších předpisů. Podle § 17 
odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, nesmí fyzická 
osoba provádět vypalování poros-
tů, jinak se dopustí přestupku. Za 
tento přestupek lze uložit pokutu 

do výše 25.000 Kč. Podle § 5 odst. 
2 citovaného zákona ani právnické 
a podnikající fyzické osoby nesmí 
plošně vypalovat porosty. Těmto 
osobám hrozí za přestupek pokuta 
až do výše 500.000 Kč. Kontrolo-
vané spalování přírodních materiálů 
po úklidu zahrad mohou prová-
dět fyzické osoby za podmínek sta-
novených dotčenými zákony (zákon 
o požární ochraně, zákon o ovzduší, 
zákon o lesích, zákon o odpadech 
a další) a za podmínek stanových 
vyhláškami obcí a to na přiměřeně 
velikých hromadách za přítomnosti 
dospělé osoby a s připravenými 
prostředky k možnému hašení. 
Právnické a podnikající fyzické 
osoby jsou povinny plánované spa-
lování přírodních materiálů předem 
oznámit územně příslušnému HZS 
kraje včetně připravených opatření 
proti vzniku a šíření požáru. HZS 
kraje může určit další podmínky 
této činnosti nebo činnost zcela 
zakázat. Za porušení této ohlašo-
vací povinnosti může být těmto 
osobám uložena pokuta opět až do 
výše 500.000 Kč.

(zdroj kompilace textu 
a foto HZS ČR)
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