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V plamenech bitvy u Cušimy

Hasiči se zapojili do likvidace ohnisek aviární infl uenzy – ptačí chřipky. foto mf 
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Znalostní 

testKuře Zbilík baví děti Pozvánka do (budoucího) 
Hasičského muzea v Líšnici

Zajištění bezpečnosti provozu v rizikových 
fi rmách nesmí být podceňováno

rozhovor s Metodějem Popovem, DiS., prezidentem Asociace velitelů hasičských záchranných sborů podniků 

Metoděj Popov, DiS. 
Narozen 6. 2.1953 v Praze, vyučen 
automechanikem, SOŠ strojní ( Praha 
a Kopřivnice), SOŠ PO a VOŠ PO 
Frýdek-Místek, praxe v PO: preventista 
u HZSP TATRA Kopřivnice, od r. 1983 
jako zástupce velitele a od roku 1989 
jako velitel HZSP Biocel Paskov a.s., 
dnes Lenzing Paskov, a.s. Funkce: 
Prezident Asociace velitelů hasičských 
záchranných sborů podniků

(dokončení na str. 6)

Jaké je v současnosti místo 
hasičů podniků ve struktuře IZS 
a obecně v záchranném systému 
ČR? 

Ve zvláště nebezpečných provo-
zech právnických osob jsou při čin-
nostech se zvýšeným a vysokým 
požárním nebezpečím zřizovány 
hasičské záchranné sbory podniků 
(dále jen HZSP), které jsou druhým 
segmentem profesionálních hasičů 
v ČR. Tyto jednotky jsou složeny 
ze zaměstnanců dané organizace, 
a jejich pracovní vztah se řídí 
zákoníkem práce. Jedná se tedy 
o zaměstnance a ne o členy nebo 
příslušníky. Tyto jednotky jsou 
zřizovány podle zákona č. 133/1985 
o požární ochraně, kde v § 65 jsou 
stanoveny druhy těchto jednotek 
a v dalších paragrafech podmínky 
jejich činnosti. Tyto podnikové jed-
notky jsou ze zákona základními 
složkami IZS. HZSP spadají pod 
jednotlivé provozovatele výrobních 
a jiných zařízení, kde se vyskytují 
vysoká rizika ohrožení prostředí 

a vzniku mimořádné události, 
jako je požár, únik nebezpečných 
chemických látek, únik kapalin 
nebo plynů, dopravní nehody 
v areálech apod. 

Co je primárním úkolem jed-
notek HZSP? 

Jednotky HZSP jsou určeny 
jako první sled při provádění 
zásahu, tzn., že mají krátké do-
jezdové časy, což zajišťuje jejich 
včasný příjezd na místo události, 
a předpokládá se u nich důvěrná 
znalost místních podmínek, např. 
technologických zařízení, znalost 
stavebního uspořádání, znalost 
používaných chemických látek 
a přípravků, hasebních zařízení 
apod. Tyto faktory jsou rozhodující 
pro rychlé a úspěšné provedení 
zásahu k záchraně životů a zdraví 
osob a likvidaci mimořádné udá-
losti a zabránění jejímu dalšímu 
šíření a působení. Pro zajištění 
bezpečnosti zasahujících mají za-
městnanci HZSP pro svou činnost 

stanoveny úplně stejné legislativní 
podmínky (obdobné předpisy o po-
žadavcích na zdravotní způsobilost, 
předpisy o stanovení požadované 
odborné způsobilosti, ochranné 
prostředky atd.) jako příslušníci 
HZS ČR. Na místě zásahu se řídí 
stejnými zásadami a postupy, které 
určuje Bojový řád jednotek požární 

ochrany a typové činnosti složek 
IZS. Jednotky HZS ČR a jednotky 
HZSP mají shodné předpisy pro 
používání ochranných prostředků 
při zásahu (EN), požární techniky 
a věcných prostředků PO apod. 
V nebezpečných provozech, kde 
nejsou jednotky HZSP zřízeny, 

Rada města v Českých Budějo-
vicích schválila na svém jednání 
29. března neinvestiční dotace 
na celoroční činnost na rok 2021 
pro dobrovolné hasiče a Jihočeské 
Vojenské sdružení rehabilitova-
ných. „Podporujeme je pravidelně 
už mnoho let. Celkem 130 tisíc ko-
run letos dostane šest Sborů dobro-
volných hasičů, a to České Budějovi-
ce, Nové Hodějovice, Mladé, Nové 
Vráto, Haklovy Dvory a Kaliště. 
Peníze tak pomohou například k ná-
kupu vybavení pro mladé hasiče, 
družstva mužů a žen, povodňovou 
službu i na údržbu cvičiště,“ uvedl 
primátor Jiří Svoboda. Částku 10 
tisíc korun na svoji činnost dostane 
neziskové společenské sdružení. 
„Členy Jihočeského Vojenského 
sdružení jsou vojáci z povolání, 
pracovníci vojenské správy a další 
občané České republiky, kteří byli 
v letech 1948 až 1989 z politických 
důvodů perzekuováni a poté rehabi-
litováni a vyvíjejí úsilí k tomu, aby 
dějiny národního odboje za svobo-
du a demokracii byly objektivně 
zpracovány i vykládány,“ dodává 
primátor. 

(Kateřina Novotná Sklářová, 
město České Budějovice) 

Jako reakce na zvyšující se počet 
vozidel, které používají elektrický 
nebo hybridní pohon, vzniklo 
v produkci fi rmy Kobit – THZ spe-
ciální vozidlo. Hasičský automobil 
RZA je postavený na platformě 
Toyota Hilux 6 × 6. Jeho výhodou 
je možnost nasazení v nepřístup-
ném terénu nebo v prostorech 
s omezenou výškou. Vozidlo je 
vybavené vysokotlakým hasicím 
systémem CCS Cobra, umožňující 
rychlé a efektivní hašení trakčních 
akumulátorů. Vzhledem k vysoké 
účinnosti hasebního média a čer-
padla je možné využití vozidla pro 
širokou škálu zásahů hasičských 
jednotek. Součástí výbavy je aku-
mulátorové vyprošťovací nářadí 
Holmatro, přetlaková ventilace, 
detekční technika a předepsaná vý-
bava RZA. Posádka vozidla RZA 
má k dispozici přenosný i stabilní 
termovizní monitorovací systém. 
Tento projekt je výsledkem dlouho-
letého vývoje v oblasti moderních 
hasičských vozidel na základě 
partnerství více fi rem. 

zdroj foto: FB Kobit – THZ

České Budějovice 
podpoří 

i dobrovolné hasiče

Speciál pro hašení 
elektromobilů a hybridů

V minulých vydáních Hasič-
ských novin jsme vás informo-
vali o crowfundingové kampani 
dobrovolných hasičů z Jankovic, 
která měla za cíl získat finanční 
prostředky na renovaci cisternové 
stříkačky PRAGA V3S z roku 1964. 
Podařilo se! Kampaň vynesla 270 ti-
síc korun, což původně zamýšlenou 
částku překonalo o 100 tisíc korun. 
Kampaň probíhala na platformě 
startovac.cz. Statistika říká, že 362 
lidí poslalo v průměru 750 korun, 
z 80 procent jde o hasiče a jejich 
známé. Nejvyšší částkou přispěli do 
kampaně dobrovolní hasiči z Husto-
pečí u Brna. Jednalo se o sumu 20 
tisíc korun. Při vizi fi nální podoby 
revitalizované „vétřiesky“ se hasiči 
z Jankovic inspirovali úspěšnou 
renovací stejného automobilu od 
našich slovenských sousedů (viz 
snímek).   

zdroj foto: startovac.cz 

Crowfundingová 
kampaň se zdařila
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Téma naše tradičního úvodu 
k událostem za uplynulé období 
předznamenává fotograf ie na 
úvodní straně Hasičských novin 
i dominantní materiál v portfoliu 
hasičských zásahů. V časech, kdy 
naši republiku stále svírají jen zvol-
na povolující čelisti koronavirové 
pandemie, Evropou se začíná šířit 
ptačí chřipka. Infl uenza drůbeže, 
známá také jako ptačí chřipka 
je virové onemocnění postihující 
ptáky. Postihuje jak volně žijící ptá-

ky, tak drůbež jako slepice, krůty, 
kachny a husy. Postižená zvířata 
mají dýchací potíže, trpí ztrátou 
chuti a masivně hynou v průběhu 
1–2 dnů. Inkubační doba je v pří-
padě ptačí chřipky pouze několik 
dní. Důležité je cíleně likvidovat 
ohniska nákazy. Ptačí chřipka 
byla pod jménem ptačí mor poprvé 
identifi kována v roce 1878 v Itálii. 
V roce 2007 byl zaznamenán první 
výskyt viru ptačí chřipky v chovu 
na území Česka.

Tři dny, 38 jednotek hasičů, více 
než 400 zasahujících. Profesionál-
ní a dobrovolní hasiči z různých 
koutů Královéhradeckého kraje 
se sjížděli do obce Kosičky, kde 
ve velkochovu drůbeže potvrdili 
veterináři výskyt nebezpečné 
nákazy ptačí chřipkou. Orgány ve-
terinární správy rozhodly o tom, že 
bude muset být utracen celý chov, 
který čítal asi 175 tisíc kusů nosnic. 
Ptactvo bylo chováno v celkem 
pěti halách, z toho většina byla ve 
dvou velkých (cca 60 tis. a 70 tis.) 
a zbytek ve třech menších. Byl to 
jeden z logisticky, organizačně 
a technicky nejnáročnějších zásahů 
v historii HZS Královéhradeckého 
kraje. Rád bych poděkoval všem 
zasahujícím hasičům a hasičkám, 
jak profesionálním, tak dobrovol-
ným. Zejména díky jejich vyso-
kému pracovnímu nasazení bylo 
možné tuto pro nás velkou výzvu 
realizovat v tak krátkém čase. Na 
likvidačních pracích se podíleli 
hasiči z celého kraje, a to i z těch 
nejvzdálenějších míst. Zásah byl 
náročný i po psychické stránce. 
Nikomu ze zasahujících nebylo 
utrácení zvířat příjemné, nepatří 
to k naší běžné zásahové činnosti,“ 
řekl ředitel HZS Královéhradecké-
ho kraje plk. David Pouč.

Popis zásahu
Samotný zásah zahájily jednot-

ky požární ochrany, kdy probíhaly 
ráno přípravné práce pro zajištění 
místa, vystrojování hasičů před 
vstupem do nebezpečné zóny 
a stavba dekontaminačního stano-

Požár zasáhl třípodlažní objekt 
v Pěnčíně, Huti. Do likvidace 
požáru se postupně zapojilo sedm 
jednotek PO včetně výškové tech-
niky. Rozsáhlý požár zasáhl části 
dvou nadzemních podlaží a půdní 
prostory včetně střešní konstrukce. 
Velitel zásahu zajistil odpojení 
objektu od elektrické energie. 
K hašení vnitřní zásahovou cestou 
byly nasazeny tři a vnější zásaho-
vou cestou dva vodní proudy. Po 
lokalizaci události zhruba hodinu 
od příjezdu první jednotky, zača-
li hasiči s pomocí termokamery vy-
hledávat skrytá ohniska. K odvět-
rání objektu byl použit přetlakový 

Na velikonoční Bílou sobotu při-
jalo Krajské operační a informační 
středisko HZS Středočeského kraje 
tísňové volání s žádostí o vyproště-
ní psa zaseklého v drenážní trubce 

Oheň zničil lesní 
traktor 

V lese mezi Unínem a Hlubo-
kými Dvory na Tišnovsku hořel 
vyvážecí traktor. Operační středis-
ko vyslalo na místo čtyři jednotky 
hasičů. Proti plamenům hasiči pou-
žili několik vodních proudů. Hasili 
nejen stroj, ale i lesní porost, kam 
se požár rozšířil. Plameny byly pod 
kontrolou za třicet minut od ohlá-
šení a za dalších třicet minut bylo 
vše dohašeno. Škoda je předběžně 
odhadnuta na jeden a půl milionu 
korun. Příčinou byla technická 
závada na lesním stroji. 

dle zprávy Jana Dvořáka, 
HZS Jihomoravského kraje

Jednotka hasičů ze stanice Pacov 
vyjížděla v dubnu k ohlášenému 
nárazu dodávky do stromu na 
komunikaci spojující Obrataň 
a Cetoraz. V době nehody cesto-
valo v dodávce šest lidí. Dva lidé 
se při nehodě zranili. Zdravotníci 
je po nezbytném ošetření na místě 
události převezli k dalšímu ošet-
ření do pelhřimovské nemocnice. 
Zasahující hasiči provedli na ha-
varovaném vozidle protipožární 

Na boj s ptačí chřipkou nasazeno přes 
400 profesionálních a dobrovolných hasičů

viště pro techniku a osoby. V dopo-
ledních hodinách pak začali hasiči 
s vynášením drůbeže a ukládáním 
do kontejnerů, které byly dále 
odváženy do asanačních center. 
Velkokapacitní haly nebylo možné 
naplnit oxidem uhličitým, proto 
museli hasiči vynášet živou drůbež 
ven a ukládat ji do kontejnerů napl-
něných zmíněným plynem. Oproti 
tomu zbylé menší haly jednotky 
postupně utěsnily, následně byly 
několik hodin plněny oxidem uh-
ličitým a po důkladném odvětrání 
byla vynášena už uhynulá drůbež.

Osobní ochrana
Hasiči pracovali na několika 

halách zároveň. „Všichni museli 
být vybaveni osobními ochran-
nými prostředky, oděni byli do 
protichemických jednorázových 
obleků. Jednotlivá družstva byla 
vysílána do vytyčené nebezpečné 
zóny v pravidelných intervalech. 
Každá skupina pracovala maximál-
ně dvě hodiny v kuse, následovala 
přestávka a další dvouhodinové 
nasazení. Práce v ochranných odě-
vech není jednoduchá. Všichni, kdo 
uvnitř hal pracovali, byli po dvou 
hodinách fyzicky namáhavé práce 
zcela promočení potem,“ popsal 
velitel zásahu mjr. Rudolf Jelínek.

Dekontaminace
Protože se zasahující pohybovali 

v prostoru s výskytem nebezpečné 
nákazy, musela následovat po 
výstupu z vytyčené nebezpečné 
zóny dekontaminace osob, ale 

i využité techniky a kontejnerů 
s utracenou drůbeží. Jednotky se 
dále postaraly o průběžnou desin-
fekci všech hal, kde bylo ptactvo 
chováno. Ze zásahové techniky 
byly využity speciální soupravy 
pro dekontaminaci osob a techniky, 
protiplynový kontejner, cisternové 
automobilové stříkačky se zásobou 
vody a dopravní automobily pro 
transport zasahujících hasičů. Na 
desinfekci hal byly využity tzv. 
fumigátory, což jsou dekontami-
nační termogenerátory vytvářející 
mlhu, která vyplňuje a desinfi kuje 
uzavřené prostory.

Na třídenním zásahu se podí-
lely tyto jednotky:

profesionální hasiči HZS Krá-
lovéhradeckého kraje ze stanic 
Hradec Králové, Hradec Králové 
– Pražská, Nový Bydžov, územních 
odborů Jičín, Náchod, Rychnov nad 
Kněžnou a Trutnov, profesionální 

hasiči ze Záchranného útvaru 
HZS ČR, dokumentační skupina 
GŘ HZS ČR. Dobrovolní hasiči 
z celého Královéhradeckého kraje 
– JSDH města Hradec Králové 
(Plácky, Plačice, Svinary, Třebeš, 
Březhrad, Malšova Lhota), Nový 
Bydžov, Sloupno, Kosice, Libáň, 
Hořice, Ostroměř, Pecka, Česká 
Metuje, Jaroměř, Červený Koste-
lec, Broumov, Chudeřice, Havlo-
vice, Lovčice, Choustníkovo Hra-
diště, Dolní Branná, Stará Skřeněř, 
Opočno, Lukavice, Solnice, Často-
lovice, Borohrádek, Deštné v O. h., 
Olešnice v O.h., Dobré, Velké Sva-
toňovice, Smidary, Skřivany, Staré 
Místo, Obědovice Profesionální 
podniková jednotka HZSP ČEPRO 
a.s. Cerekvice nad Bystřicí.

dle zprávy Martiny Götzové, 
tiskové mluvčí 

HZS Královéhradeckého kraje, 
foto: HZS KHK

Požár objektu v rekonstrukci

Záchrana psa z drenážního kanálu

ventilátor. Rozebírání a dohašování 
probíhalo až do likvidace události. 
Velitel zásahu poté nařídil v místě 
události dohlídku, kterou zajistila 
jednotka PO Pěnčín-Huť. Předběž-
ná výše škody byla vyšetřovatelem 
příčin požárů stanovena na 500.000 
Kč, uchráněné hodnoty 1.000.000 
Kč. Příčinou vzniku požáru byla 
závada na elektronickém zařízení. 
Zasahující jednotky: Stanice HZS 
LK Jablonec nad Nisou; JSDHO 
Maršovice, Pěnčín-Huť, Pěnčín-
-Bratříkov, Pěnčín-Jistebsko, Drž-
kov, Železný Brod.        dle zprávy 

por. Bc. Jakuba Suchardy, 
HZS Libereckého kraje 

v chatové osadě Poddubí, která je 
součástí obce Kaliště v okrese Pra-
ha-východ. K záchraně zvířete byla 
vyslána profesionální jednotka ze 
stanice Říčany spolu s dobrovolnou 

opatření a místo události technicky 
zabezpečili. V místě došlo ještě 
k další nehodě, a to konkrétně 
osobního vozidla. Při této nehodě 
nebyl nikdo zraněn. Příčina, prů-
běh a veškeré okolnosti dopravní 
nehody jsou předmětem policejní-
ho vyšetřování.

dle zprávy 
kpt. Ing. Bc. Petry Musilové, 

tiskové mluvčí 
HZS Kraje Vysočina 

jednotkou obce Lensedly. Událost 
se nacházela na místní komunikaci 
pod brněnskou dálnici u přemostě-
ní Sázavy. Po příjezdu bylo prove-
deným průzkumem zjištěno, že pes 
větší rasy je zaseknutý v polovině 
asi 40 centimetrů širokého a 25 
metrů dlouhého kanálku, který 
je překrytý malými betonovými 
panely. Celou hodinu hasiči po-
stupně nadzvedávali jednotlivé 
panely za ocelová oka pomocí 
jeřábu vyprošťovacího automobilu 
a snažili se najít nejlepší přístup ke 
zvířeti, které několikrát v kanálu 
popolezlo. Krátce po 18. hodině 
byla záchrana úspěšně ukončena, 
když se podařilo psa najít, vyprostit 
a předat majiteli.

por. Ing. Tereza Fliegerová, 
tisková mluvčí 

HZS Středočeského kraje

Čtyři jednotky hasičů zasahovaly 
v dubnu u požáru motoru nafto-
vého autobusu Irisbus, který stál 
prázdný na okraji dopravního 
terminálu v Ostravě-Hranečníku 
mimo zastávky. Díky rychlému 
zásahu hasičů se oheň nerozšířil 
na další části vozidla, uchránili 
tak před poškozením celou část 
pro cestující. Předběžná škoda 
byla odhadnuta na 250 tisíc korun. 
Může za ni technická závada na 
motoru Irisbusu, která se bude 
upřesňovat. Požár vznikl jen pár 

Nalomená borovice

Českobudějovická jednotka 
zasahovala na sídlišti Vltava v Čes-
kých Budějovicích, kde v ulici Fr. 
Ondříčka odřezávala nalomený 
strom. Průzkum ukázal, že borovi-
ce je nalomená na úrovni přibližně 
čtvrtého patra blízkých panelových 
domů. Velitel zásahu si proto vyžá-
dal posilovou jednotku, a to auto-
mobilový žebřík. Z něj pak hasiči 
nalomenou část stromu postupně 
odřezali a odklidili. 

HZS Jihočeského kraje 

Hasiči v Brně zasahovali u dvou 
vodovodních havárií v Černovicích 
a Komíně. Později byli voláni 
k dopravní nehodě autobusu. Na 
místě zjistili, že autobus havaro-
val v laguně a jeho řidič se zranil. 
Záchranná služba se o něj následně 
postarala. Později se na místo 
dostavili místní dobrovolní hasiči. 
Odčerpali vodu a také očistili část 
Kníničské ulice od bahna. 

HZS Jihomoravského kraje

Stalo se vám někdy, že vám otekl 
prst natolik, že jste nemohli sundat 
prstýnek? Pocit je to opravdu velmi 
nepříjemný. Prstýnek při otékání 
prstu zabraňuje běžnému průtoku 
krve, což je poměrně nebezpečné! 
S takovými případy mají už své 
zkušenosti i hasiči. Zasahují nejen 
na operačních sálech nemocnic, 
ale dokonce i na svých stanicích. 
Hasiči na stanici v Pardubicích 
měli také návštěvu – přišla za nimi 
dvanáctiletá Ema v doprovodu 
maminky a tříměsíčního brášky 
Toníka. „Návštěva hasičů byla 
nutná, a to z důvodu oteklého 
prstu pod prstenem z chirurgické 
oceli, který se rodině nepodařilo 
sundat,“ vysvětluje zasahující ha-
sič pprap. František Lokaj. Hasiči 

Hasiči sundávali prstýnek z napuchlého 
prstu malé slečně

za pomoci frézky opravdu během 
chvilky prst zachránili, kovový 
kroužek už nikoliv. Ale to už dívce 
nevadilo a po záchranné akci se jí 
dosti ulevilo. Milá Ema si za svou 
statečnost navíc ze stanice odnes-
la na památku plyšového dráčka 
Ohniváčka.

por. Bc. Vendula Horáková, 
tisková mluvčí 

HZS Pardubického kraje 

Dodávka narazila do stromu

Požár autobusu
minut po zastavení vozidla. Do 
Hranečníku (městský obvod Slez-
ská Ostrava) po ohlášení ihned 
vyjely tři jednotky Hasičského 
záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje (HZS MSK) – ze 
stanic Slezská Ostrava, Fifejdy 
a Zábřeh, společně s nimi jednotka 
dobrovolných hasičů z Ostravy-
-Radvanic. Při příjezdu hasičů 
hořel motor v zadní části autobusu. 
Přenosnými hasicími přístroji se 
jej již snažili hasit řidič autobusu 
a jeho kolega. Hasiči požár uhasili 
během několika minut. Jedno-
ho nadýchaného řidiče odvezla 
k dalšímu odbornému ošeření 
sanitka Zdravotnické záchranné 
služby Moravskoslezského kraje 
do nemocnice. 
Hasiči také zlikvidovali pomocí 
nasákavého sorbentu únik nafty na 
asfalt odstavné části dopravního 
terminálu.

HZS Moravskoslezského kraje

Velká voda 
na Velký pátek 
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Z. P. Rožestvenskij, velitel II. ruské 
tichomořské eskadry

Bitvy u Cušimy se účastnil i křižník Aurora. Čím se později proslavil, netřeba 
připomínat. 

Ruské a japonské loďstvo se střetlo v průlivu mezi Korejským poloostrovem 
a japonským ostrovem Kjúšú. Japonské loďstvo uštědřilo ruské eskadře u Cušimy tvrdou lekci. 

Japonské fl otě velel Heihačiró Tógó. 

Byla to válka natolik nám geo-
grafi cky vzdálená, že se zdá být 
již zapomenutá. Navíc, vojenská 
střetnutí na souši i na moři se 
odehrávala již před více než sto 
lety. V očích současníka po ní 
zbylo jen několik řádek v dějepisu, 
v kapitole rodícího se 20. století. 
Přesto, pokud bychom se přenesli 
v čase do let 1904–1905, dychtivě 
bychom hltali zprávy ze vzdálené-
ho bojiště stejně, jako když dnes 
na obrazovce televizoru nebo mo-
nitoru počítače sledujeme zprávy 
z nějakého vzdáleného konfl iktu. 
Lidská povaha je už taková: touží 
po bezpečné senzaci, po mrazení 
v zádech v pohodlí domova, chce 
někomu fandit, zatímco druhého 
zavrhne. Navíc, v Evropě panoval 
na přelomu 19. a 20. století klid 
zbraní, rusko-japonská válka kdesi 
na daleko na východě byla „váleč-
ným lékem na mírovou nudu“. Bylo 
to však bohapusté rouhání, protože 
ani ne za deset let vypukl v Evropě 
konfl ikt, který se zdejších obyvatel 
již bytostně týkal…

Hostinec jako válečné 
memento

Rusko-japonská válka se jevila 
mnoha Evropanům, včetně těch 
usedlých v České kotlině, jako exo-
tická opereta. Snad právě proto byla 
v Čechách bedlivě sledována. Utkal 
se v ní velký slovanský stát s ná-
rodem Země vycházejícího slunce. 
Pochopitelně, našli se i někteří Če-
chové, kteří drželi palce Japonsku, 
většina však fandila carskému Rus-
ku. Důkazem rusofi lství českého 
národa v jeho roli diváka ve válečné 
aréně je i v těchto dobách stále 
oblíbený hostinec s názvem Port 
Artur, který najdete v Náchodě. 
Ve svých dílech jej zobrazil i spi-
sovatel Josef Škvorecký. Hostinec, 
otevřený v roce 1904, získal jméno 
po tehdejší ruské námořní základně 
na Dálném východě, která byla dě-
jištěm první etapy rusko-japonské 
války. Nás však nyní zajímá fi nální 
část rusko-japonského ozbrojeného 
střetnutí: námořní bitva u Cušimy, 
která se odehrála v roce 1905.

Mocenské ambice
Nejprve však bude vhodné po-

psat příčiny i celkový historický 
kontext válečného konfl iktu. Zjed-

Bitva u Cušimy

v plamenech rusko-japonské války
„Jede fůra z Port-Artůra, 

sedí na ní Kanimůra“
(lidový popěvek, Čechy, 1904)

nodušeně můžeme konstatovat, 
že příčiny rusko-japonské války 
spočívaly ve snaze carského Ruska 
najít na Dálném východě nezamr-
zající námořní přístav. Tradiční 
Vladivostok tomuto kritériu ne 
zcela vyhovoval, a tak si Rusko 
pronajalo od Číny část pobřeží 
a vybudovalo zde námořní základ-
nu s názvem Port-Artur. Taková ex-
panzivní politika se ovšem nelíbila 
Japonsku, které by se rádo stalo 
nejen regionální, ale i světovou vel-
mocí. Japonci v roce 1904 napadli 
ruský Port-Artur a těžce poškodili 
dvojici zde dislokovaných ruských 
bitevních lodí. Při japonském útoku 
se vyznamenal admirál Hikonodžó 
Kamimura, jehož, byť trochu po-
češtěná verze jména, se tak skvěle 
hodila do rýmovaného popěvku 
v úvodu našeho pojednání. Ruská 
fl otila byla nakonec donucena stáh-
nout se z Port-Arturu. Tím značně 
utrpěla pověst Ruska, což vedlo 
cara Mikuláše II., aby vyslal na 
Dálný východ lodě Baltské fl otily. 
Plných sedm měsíců se plavila 
druhá ruská tichomořská eskadra 
vstříc japonskému loďstvu. Cílem 
a brzy i hrobem mnoha lodí ruské 
fl otily se stal Cušimský průliv mezi 
japonským ostrovem Kjúšú a Ko-
rejským poloostrovem. Japonské 
námořnictvo ruskou eskadru drtivě 
porazilo. Ruské ztráty byly obrov-
ské. Když se například potopila 
bitevní loď Navarin, z původní 

posádky 622 mužů se zachránili 
pouze tři námořníci. Rusové ztratili 
8 bitevních lodí, 6 křižníků a 6 tor-
pédoborců. Celkem zahynulo 4 380 
ruských námořníků. Japonsko se 
takřka přes noc dostalo na úroveň 
světových velmocí. Pro Rusko byla 
bitva u Cušimy z 27.–28. května 
1905 začátkem konce carské éry. 
Přišla revoluce v roce 1905, poté 
revoluce v roce 1917. Dosavadní 
světový řád se otřásal v základech. 

Moře v plamenech
Zařadili jsme bitvu u Cušimy 

na tematickou stranu Hasičských 
novin, protože velkou roli v tomto 
námořním střetnutí hrál oheň, přes-
něji řečeno boj s požáry na lodních 
palubách i v podpalubí. Historikové 
tvrdí, že se jednalo o první moderní 
námořní bitvu v lidských dějinách. 
Moderní byla i ve smyslu boje 
s požáry v průběhu bitvy. Na lodích 
existovaly hasičské čety, požární 
přepážky, k hašení byla používá-
na výkonná čerpadla. Spisovatel 
Alexej Silyč Novikov-Priboj, který 
se bitvy osobně účastnil jako člen 
posádky jedné z ruských lodí, si 
dokonce všímal i úrovně preventiv-
ních požárních opatření. Ve svém 
rozsáhlém eposu Cušima hodnotí 
Novikov-Priboj připravenost rus-
kých lodí k boji a porovnává ji se 
situací na lodích nepřítele. Skoro 
jako preventivní požární hlídka 

spisovatel negativně hodnotil řadu 
snadno hořlavých nástaveb na palu-
bách ruských křižníků, které budou 
jistě vítaným zdrojem pro oheň 
zažehnutý dělostřeleckými souboji 
mezi loděmi ruské a japonské es-
kadry. Naopak, japonské lodě byly 
podobných hořlavých a zbytečných 
materiálů na palubách ušetřeny. 
Novikov-Priboj v eposu popisuje 
i heroický boj námořníků nejen 
s nepřítelem, ale i s ohněm, který 
pokryl jako ohnivý koberec paluby 
řady ruských lodí. Žár plamenů, 
jedovaté plyny v hořících uhelných 
jamách bitevních lodí, těžké popá-
leniny – to všechno byla dvoudenní 
bitva u Cušimy. Zapomenutá bitva 
skoro již zapomenuté války, o které 
však v Čechách v letech 1904–1905 
s nadšením psaly noviny a lidé na 
její velké bitvy i malé šarvátky, 
na souši i na moři, skládali veselé 
rýmovačky a objednávali rundy 
v náchodském Port-Arturu. Za 
nějaký ten rok si bohužel možná 
právě na zprávy o bitvě u Cušimy 
vzpomněli čeští námořníci bojující 
na rakousko-uherských válečných 
lodích i ponorkách, v plamenech 
jiné války, na vlnách jiného hořící-
ho moře. Ale to už by byla jiná ka-
pitola, o které zase někdy příště… 

Připravil Mirek Brát, 
zdroje obrázků a foto: 

via wiki, pinterest, fl ickr, 
youtube 
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Automatické externí defi brilátory
Slovenští hasiči získají další automatické externí defi brilátory. Hasičský 

a záchranný sbor zajistil na základě kupní smlouvy 81 těchto přístrojů 
za více než 170 tisíc eur. Dále budou tyto život zachraňující pomůcky 
přerozděleny a dodány na organizační útvary sboru, čímž se zajistí jejich 
dostupnost na každé hasičské stanici na Slovensku. I slovenští hasiči 
jsou téměř vždy součástí komplikovanějších výjezdů a zásahů záchran-
ných složek. Defi brilátory jsou tak pro ně neocenitelnou pomůckou při 
poskytování první pomoci při záchraně životů. Dodejme, že automa-
tizovaný externí defi brilátor (AED) je přístroj pro laickou resuscitaci, 
postiženému srdci podá elektrický výboj. AED je schopno automaticky 
rozlišit mezi defi brilovatelnými a nedefi brilovatelnými rytmy. V České 
i Slovenské republice jsou tyto přístroje rovněž ve výbavě dobrovolných 
hasičských jednotek.                            (zdroj foto: dobrovolnihasici.sk)

Radinovy
Sbor dobrovolných hasičů Radinovy byl založen v dubnu roku 1928. 

Takto bychom mohli začít naše pravidelné pojednání o historii dobrovol-
ného hasičského sboru, která odstartovala právě v měsíci, kdy vychází 
číslo Hasičských novin, jež právě držíte v rukou. Ještě než se však budeme 
věnovat historii sboru, zvýrazněme geografi cká a jiná specifi ka českého 
venkova. Radinovy jsou nyní součástí obce Vrhače v Plzeňském kraji. 
Podle statistik zde žije necelých 900 obyvatel. Přesto má obec Vrhače hned 
čtyři dobrovolné hasičské sbory: SDH Vrhače, SDH Nezašovy, SDH Malá 
Víska a již zmíněný SDH Radinovy. Kvarteto těchto sborů naznačuje, že 
v minulosti existovalo více samostatných obcí, než je tomu dnes. I jejich 
populace byla větší. Ale již zpátky k historii SDH Radinovy… O moti-
vační projev byl tehdy požádán známý hasičský pracovník Zeman, aby 
v Radinovech promluvil o významu založení sboru. Ve své řeči požádal 
občany obce, aby se přihlásili za jeho členy. Přihlásilo se jich tehdy 15 
činných a 1 přispívající člen. 21. května 1928 byla projednána koupě 
stříkačky. Hasiči také uspořádali slavnost, na které byl stroj obyvatelům 
slavnostně předán. Členové hasičského sboru pilně cvičili pro případ, že 
by někdo potřeboval jejich pomoc. To se stalo 2. července 1930. Bouřkový 
blesk zapálil stodolu, která byla v té době plná čerstvého sena. Její doš-
ková střecha byla okamžitě celá v plamenech. Oheň byl zcela uhašen až 
v noci. Byl ustanoven čtyřčlenný sbor, který zůstal se strojem až do rána 
na hlídce pro případ, že by nějaká zapadlá jiskra znovu vzplála. Večer se 
všichni sešli v místním hostinci u pana Tomana, kde byl projednán zásah. 
Jako poděkování za pomoc dostal radinovský sbor od obyvatel odměnu 
200 Kč. Taková byla první hasičská zkušenost…

zdroj textu: web obce Vrhače, 
 zdroj: Luděk Kovář, Wikimedia Commons, licence CC-BY-SA 

HASIČSKÁ HISTORIE

Důležitým dokumentem pro právní vymezení skupin dobrovolníků 
pro ochranu obyvatelstva SDH je Metodický pokyn SH ČMS pro sta-
rosty (starostky) SDH k vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu 
obyvatelstva a k zapojení SDH do preventivně výchovné činnosti. 
Metodický pokyn byl schválen dne 16.6.2016. Výkonným výborem 
SH ČMS. Protože obsahuje řadu odkazů na právní normy, které je 
potřebné znát pro lepší pochopení textu tohoto metodického pokynu, 
zpracovala Ústřední odborná rada ochrany obyvatelstva jeho právní 
výklad. Obsahem je výklad právních norem nebo interních aktů, které 
se vztahují na vytváření skupin dobrovolníků, fungování těchto skupin 
a udržování jejich akceschopnosti včetně nasazování těchto skupin při 
mimořádných událostech. Právní výklad naleznete na portálu dh.cz 
v odkazu Ochrana obyvatelstva. 

 INFO Z ČINNOSTI KANCELÁŘE SH ČMS

VE ZKRATCE

Počátkem dubna roku 2000 teh-
dejší starosta hasičů v Chotětově 
ve Středočeském kraji Jaroslav 
Urban přišel s nápadem obnovit po 
šedesáti letech velikonoční řehtání. 
On sám v dětství ve své rodné obci 
Mečeříž řehtání zažil a velice rád 
na to vzpomíná. Nápad se hasičům 
líbil, přestože nikdo z nich přesně 
nevěděl, oč jde. Z různých zdrojů 
posbírali informace s tím, že za 
„pokus to stojí“. Nutno podotknout, 
že do té doby v obci probíhalo pouze 
pálení čarodějnic a plesy, masopust 
byl naposledy před čtyřiceti lety.

Tradice řehtání byla obnovena 
v roce 2000. „O velikonoční sobotu 
jsme vyzdobili parní stříkačku, 
oslovili děti a za doprovodu har-

Sbor dobrovolných hasičů byl v Jindřichově Hradci 
založen v dubnu roku 1872 a prvním starostou sbo-
ru byl JUDr. Václav Naxera, po němž je například 
pojmenována lávka v parku pod tamním gymnáziem. 
V současné době má sbor 41 aktivních členů, z toho 
šestnáct ve výjezdové jednotce, která je ze zákona 
zřízena městem. 

Dobrovolní hasiči se účastní soutěží v požárním 
útoku, organizují akce pro děti, pomáhají při spor-

moniky, řehtaček, hrkače a trakaře 
jsme se vydali na pochod obcí. 
Záměrem bylo dát lidem veliko-
noční koledou na vědomí, že se 
budou konat Velikonoce se všemi 
tradicemi. Připomněli jsme jim, že 
řehtání nahrazuje zvuk zvonů, kte-
ré „odlétly do Říma“. Samozřejmě 
jsme měli jistou obavu z reakce 
občanů na něco, co tu dlouhá léta 
nebylo. Ohlasy byly kladné a my 
byli nadšeni, že se obnova tradice 
vyvedla a lidem se líbí. Občané 
obce nám dokonce dávali peníze 
a my jsme se poté spontánně 
rozhodli, že penízky za řehtání 
vrátíme zpět lidem. Koupili jsme 
květiny a obdarovali ženy při svát-
ku Dne matek,“ vzpomíná součas-

Po stopách tradice 
„řehtání s hasiči“ v Chotětově

Hasičská dvoukolová stříkačka 
byla obcí Vidov v okrese České 
Budějovice zakoupena v roce 1891. 
Uložena byla v dřevěném skladišti 
blízko kovárny. Hasičský sbor byl 
ofi ciálně založen až v roce 1925 
a není bez zajímavosti, že poté 
nebyl celých pět roků činný. Začát-
kem roku 1933 podal sbor žádost 
na postavení nového „hasičského 
skladiště“, bylo jim vyhověno a už 
v srpnu téhož roku proběhla jeho 
kolaudace. Činnost sboru byla ob-
novena vloni v létě po dlouhých 68 
letech! „Rozhodli jsme se navázat 
na tradici. Prvním počinem bylo 
sestavení družstva žen, které se 
15. srpna historicky poprvé zú-
častnilo hasičské soutěže v Rado-
šovicích. Následovala noční soutěž 
v Dubičném, kde v náročných pod-
mínkách za deště vybojovaly ke 
své radosti hasičky čtvrté a osmé 
místo,“ uvedla jednatelka sboru 
Kamila Lidralová. Na konci prázd-
nin se společně se svými sousedy 
sešli ve vidovském sportovním 
areálu na hasičském odpoledni. 
Všichni přítomní a především děti 
si mohli vyzkoušet požární útok 
a díky ochotě profesionálů HZS 
Správy železnic z Českých Budějo-
vic si přítomní se zájmem prohlédli 
zásahová vozidla. 

Podpora „hasičů-
-pamětníků“ 

Jak připomněla jednatelka sbo-
ru, vloni rovněž začali pracovat 
s dětmi s tím, že by rádi vychovali 
novou generaci vidovských hasi-
čů. V polovině září družstvo dětí 
a tým žen startoval na hasičské 
soutěži v Češnovicích. „Děti pro-
kázaly velkou bojovnost, zúročily 
získané dovednosti, předvedly 

Po 68 letech obnovili činnost sboru
bojovnost a nadšení pro hasičský 
sport a do rodné vísky se vracely 
s poháry za druhé a třetí místo. To 
vše po pouhých třech trénincích. 
Bez práce mnoha dobrovolníků, 
ochoty rodičů a stále rostoucího 
nadšení členů SDH Vidov by to 
ale nešlo. Máme obrovskou radost 
z podpory vidovských ,,hasičů pa-
mětníků“. Věnovali SDH historické 
předměty, které se zachovaly po 
zániku hasičů ve Vidově, například 
staré uniformy, přilby, některou 
výzbroj, dobové fotografi e. Velké 
poděkování pak patří především 
hasičům z SDH Pištín, kteří nám 
při pomoci v našich začátcích vě-
novali svůj volný čas a dokázali na 
nás přenést své obrovské nadšení 
pro hasičský sport,“ zdůraznila 
Kamila Lidralová.

Čas, energie… 
a peníze

Na sklonku roku vytvořili hasiči 
pro obyvatele malebné vesničky 
dřevěný Betlém, který nainstalo-
vali přímo v jejím srdci. Každý, 
kdo navštívil vidovskou náves, se 
ocitl ve vánoční atmosféře a potěšil 

pohledem na ručně malované fi gur-
ky v Betlémě. Součástí konstrukce 
byl několikastránkový vánoční 
příběh určený těm, kteří se chtěli 
dozvědět, jak to bylo s Ježíškem. 
“Je až neuvěřitelné, kolik času, 
energie a ve většině případů i peněz 
jsou ochotni naši členové věnovat 
činnosti sboru. Aktivity, které pro 
své sousedy a širokou veřejnost při-
pravujeme, totiž zatím fi nancujeme 
takzvaně z vlastních kapes,“ uvedla 
jednatelka.

Sbírka pro potřebné
V prosinci také proběhla sbír-

ka pomůcek pro Autis Centrum 
v Českých Budějovicích. Poslední 
den sbírky už bylo jasné, že se 
dobrovolným hasičům podařil 
malý vánoční zázrak! Díky pří-
spěvkům dárců z Vidova a mnoha 
přespolních, mohli zástupci SDH 
Vidov dva dny před Štědrým 
dnem předat centru se 40 klienty 
s poruchou autistického spektra 
obrovské množství pomůcek pro 
arteterapii, hry a hračky pro rozvoj 
jemné motoriky nebo pohádky na 
DVD a dětské CD disky. Vedení 

centra dopisem poděkovalo za 
předané dárky. Uvádí se v něm mj., 
že Autis Centrum si velmi váží po-
moci hasičů a občanů Vidova, kteří 
v nelehkém období pandemie našli 
s občany společnou řeč a dokázali 
vykouzlit úsměv autistických 
klientů. 

Obnova sboru
„Máme před sebou mnoho práce 

a myslím, že také dlouhou cestu. 
Věříme, že společnými silami do-
kážeme spolek dobrovolných hasičů 
zcela obnovit a předat tak budoucí 
generaci nejen materiální, ale pře-
devším hodnotový odkaz v podobě 
tradice propojující generace a spo-
jující všechny občany Vidova. Mám 
skutečně velkou radost, že stále 
přibývají další nadšenci, kteří se 
chtějí do aktivit vidovských hasičů 
aktivně zapojit,“ dodala Kamila Li-
dralová. K aktivitám sboru starosta 
SH ČMS Jihočeského kraje Mgr. 
Jiří Žižka uvedl: „Jsem velice rád, 
a moc si toho vážím, že se v obci 
Vidov našlo pár nadšenců, kteří se 
vydali nelehkou cestou, jakou ob-
novení, či spíše nové založení SDH 
je. V současnosti, kdy spíše řešíme 
rušení sborů, se ve Vidově vytvořila 
parta děvčat a kluků, kteří chtějí 
ve svém volném čase a bez nároku 
na jakékoliv fi nanční ohodnocení, 
pomáhat ostatním spoluobčanům, 
a to nejen činností zásahovou, ale 
i činností společenskou. Vydali se 
nelehkou cestou, a proto jim přeji, 
aby se jim jejich snažení dařilo, 
aby se nedali odradit drobnými 
neúspěchy. Slibuji, že jim bude jak 
okresní tak krajské sdružení oporou 
a pomocníkem při řešení jakýchko-
liv problémů.

 Věra Nutilová, foto archiv SDH

ný starosta Martin Urban. Tehdy 
v květnovou sobotu slavnostně 
vyzdobili nákladní automobil 
Praga V3S, pozvali harmonikáře 
a jeli rozdávat ženám radost. Byly 
nadšené a hasiči zvlášť, protože se 
jim záměr zdařil. Z toho důvodu se 
rozhodli ve velikonočním řehtání 
pokračovat. Další rok zapojili do 
řehtání také děti, předali jim tradici 
a těší je, že v ní pokračují. „Musím 
podotknout, že s nápadem na rea-
lizaci zavést v obci znovu řehtání 
a později také masopust, přišli lidé, 
kteří sice nejsou zdejší rodáci, ale 
mají k obci nebývale osobní vztah. 
Jsem rád, že k nim patří také hasiči,“ 
dodal Martin Urban.

připravila Věra Nutilová

Spolupráce 
s potravinovou 
bankou 

Sbor dobrovolných hasičů Štětí 
(Ústecký kraj) spolupracuje s Po-
travinovou bankou Ústeckého 
kraje. Hasiči pomáhají Potravinové 
bance s dopravou pomoci pro orga-
nizace i jednotlivce v nouzi. „Dob-
ráci“ ze Štětí jsou v charitativních 
a dalších podobných činnostech 
velmi aktivní. Příkladem je i je-
jich nový projekt HASIČI ŠTĚTÍ 
SRDCEM.

 (zdroj foto: FB hasiči Štětí) 

Složky IZS na 
televizní obrazovce 

Česká televize uvedla v polovi-
ně dubna na obrazovky nový sed-
midílný dokument, který přibližuje 
velké a důležité zásahy IZS. Každý 
díl seriálu bude mít stopáž 25 
minut. Součástí budou autentické 
záběry i rozhovory s účastníky 
popisovaných událostí. Seriál je 
nazvaný „Když se hraje o čas“. 
Jeden z dílů bude věnován i střetu 
rychlovlaku Pendolino a kamionu 
(Studénka, 2015, viz snímek). 
Nebude chybět ani díl věnovaný 
odřadu USAR, který zasahoval na-
příklad při záchranných pracích po 
obrovském výbuchu v libanonském 
Bejrútu.     zdroj snímku HZS ČR 

Celkový pohled na Radinovy

Nová hasičárna v Jindřichově Hradci
tovních a společenských akcích ve městě, a hlavně 
vyjíždějí k zásahům po celém Jindřichohradecku, 
kdy pomáhají profesionálním hasičům při požárech, 
povodních nebo dopravních nehodách a často jsou 
na místě jako první. 

V současné době dobrovolní hasiči pomáhají 
v nemocnici v souvislosti s koronavirovou epidemií. 
Zajistili například, ve spolupráci s profesionálními 
hasiči a jindřichohradeckou městskou policií, nový 
odběrový stan a zázemí pro zdravotníky. 

Od závěru loňského roku mají k dispozici i novou 
hasičskou zbrojnici. Rekonstrukce, kterou fi nancova-
lo město, stála celkem 7.430.000 Kč s DPH a kromě 
stavebních úprav objektu zázemí, kde po dispozičních 
úpravách vzniklo nové hygienické zařízení, spole-
čenská 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 prodloužení 
veřejné části vodovodního řadu a vodovodní a kana-
lizační přípojky.

 (zdroj foto: 
město Jindřichův Hradec)
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V pravidelné rubrice věnované hasičským webovým prezentacím se 
dnes vypravíme do Jevíčka, města na Moravě tvořícího centrum severní 
části Malé Hané. Administrativně však patří do okresu Svitavy v Par-
dubickém kraji. Dobrovolný sbor hasičský zde byl založen roku 1870, po 
velkém požáru v roce 1869. Myšlenky o zřízení hasičského sboru se ujal 
František Till, lékárník v Jevíčku. Vycvičení větší pohyblivé skupiny 
občanů za účelem boje proti ohni, se ujal obchodník František Harvik. 
Shromáždil dobrovolníky a cvičil je jak zasahovat při požáru. Na to zří-
dilo obecní zastupitelstvo hasičský sbor r. 1870, s velením německým. 
Přičiněním a snahou MUDr. Jana Klimeše, lékaře a starosty města, a pana 
Emanuela Sedláčka velitele sboru, bylo svoláno do Jevíčka dne 7. 7. 1889 
české hasičstvo z politického okresu Mor. Třebová. Toto svolání bylo za 
účelem utvoření XII. hasičské župy, která od tohoto dne započala svoji 
činnost. Starostou župy byl zvolen p. MUDr. Jan Klimeš, jeho náměstek 
pan Emanuel Sedláček… Tolik výňatky ze zajímavé a bohaté historie 
SDH Jevíčko, kterou si můžete přečíst přímo na hasičském webu. Grafi ka 
těchto internetových stránek je velmi zdařilá. Web funguje na samostatné 
nezabezpečené doméně a obsahuje všechny podstatné informace nejen 
z historie, ale i současných aktivit sboru a jednotky. Líbily se nám napří-
klad snímky zatříděné do archivu. Škoda jen, že fotografi ckým obsahem 
nebyl naplněn i odkaz Výjezdová technika. 

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 devíti 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 dubna roku 2012, kdy se tvořily statistiky 
související s fenoménem „pálení čarodějnic“. Tehdy bylo konstatováno, 
že nejvíce požárů od roku 2008 likvidovali hasiči právě 30. dubna 2012. 
Jednalo se o zásah u 154 požárů přímo 30. dubna a likvidaci dalších 24 
požárů v prvních šesti hodinách dne 1. května. Požáry si vyžádaly jeden 
lidský život. Škoda byla vyčíslena na částku 6,2 milionu korun. Ke vzniku 
požárů ovšem značně přispělo i tehdejší horké a suché počasí. Například 
jen za 4 dny v tomto období hasiči likvidovali 614 požárů. Dlouhodobý 
denní průměr tehdy činil 55 požárů.

 (ilustrační foto: hasiči Žacléř)

Úvodní strana webu

Stránky SDH Jevíčko 
http://sdhjevicko.cz/

VE ZKRATCE

Nová hasičská stanice
Sportovní stadion „Dukla“ v Havlíčkově Brodě je místem, kde se 

konají soutěže dobrovolných a profesionálních hasičů v požárním sportu. 
Je součástí areálu HZS Kraje Vysočina, kde nyní vyrostla nová hasičská 
stanice. Tvoří ji tři navazující objekty. V prvním objektu je zázemí 
stanice, ve střední části jsou velkoprostorové garáže a poslední část je 
vyhrazena pro 
s t r o jn í ,  c h e -
mickou a tech-
nickou službu. 
Projekt stanice 
byl uzpůsoben 
tak, aby odolal 
všem ext rém-
ním projevům 
počasí. 

(zdroj foto 
HZS ČR)

Historie SDH Zbilidy v okrese 
Jihlava se začala psát roku 1889. 
Dříve se hasičské zbrojnici říkalo 
hasičské skladiště a byla v něm ulo-
žena koněspřežná ruční stříkačka, 
která se z velké části dochovala 
dodnes a je uložena ve zbrojnici. 
„Byli bychom rádi, pokud by se 
nám tuto historickou stříkačku po-
dařilo postupně zrestaurovat spolu 
se starou stříkačkou PS8, která se 
také ze starších let dochovala. Ze 
starší výbavy disponujeme ještě 
kolovou stříkačkou DS16, která je 
funkční a slouží jako záložní stroj. 
Skutečnost, že techniku máme do 
dnešních dnů, je zásluhou našeho 
nejstaršího člena Josefa Hodače. 
Celá desetiletí o ní podle svých 
možností pečoval,“ sdělil starosta 
sboru Jiří Huďa.

Soutěživý sbor
Pro děti z obce letos připravili 

hasiči, obdobně jako vloni, bez-
kontaktní Velikonoční výpravu 
s kuřetem Zbilíkem. Cílem bylo, 
aby si procvičily zručnost a vědo-
mosti. Úkoly se týkaly zejména pří-
rody, velikonočních tradic, ale také 
znalostí výstroje a výzbroje hasičů, 
putování bylo pro děti současně zá-
bavou. V roce 2020 zorganizovali 
„Zbilidskou jízdu pravidelnosti“ 
na kolech, kterou vymyslel strojník 
Přemysl Horák a první ročníky 
pořádal sám za sebe. V loňském 
roce se rozhodl uspořádat tuto 
akci za pomoci SDH Zbilidy. Počet 
účastníků se každým rokem liší, 
jde však vždy o desítky závodníků. 
„Jsou vytyčeny tři trasy. Každý rok 
jsou vedeny jinou trasou. I proto je 
závod vždy rozmanitý. Závodník 
si vybere trasu podle svých mož-
ností a schopností. U dospělých 
měření začíná při startu a končí 
momentem, když soutěžící vypije 
pohár piva (u dětí je to limonáda). 
Následně všichni absolvují stejný 
okruh ještě jednou,“ upřesnil sta-
rosta sboru s tím, že nejde primárně 
o rychlost, ale schopnost zajet dva 
stejné okruhy za shodný čas. 

Družstvo žen
Stranou dění ve sboru nestojí ani 

ženy. Utvořily družstvo na přelomu 

jara a léta 2019, kdy se rozhodly 
závodit v požárním útoku. V dané 
sezóně stihly zaběhnout pouze 
požární útok v sousedním Šima-
nově, kde probíhal jeden ze závodů 
soutěže Putovní Ježek. Výsledek 
pro ženy nebyl bohužel uspokojivý, 
přesto si svou první soutěž naplno 
užily a těšily se na další příležitost 
napravit si reputaci. Vloni se pro 
pandemii žádný závod neuskuteč-
nil, proto se ženy již moc těší na 
okamžik, kdy budou moci nasadit 
přilby a absolvovat další soutěž. 
Věnovaly se alespoň spolupořádání 
úklidových akcí, poutí nebo akcí 
pro děti, byť bezkontaktně. 

Družstvo mužů
Muži soutěží pravidelně od roku 

2013, mezi nejvýznamnější úspě-
chy patří třetí místo v požárním 
útoku při oslavách založení sboru. 
Ve výjezdové jednotce JPO V je de-
vět hasičů z celkového počtu 19 čle-
nů sboru. K vybavení patří požární 
stříkačka PS12 nebo motorová pila. 
Od loňského roku jednotka vlastní 
také plovoucí čerpadlo, které 
obdržela díky Hasičskému fondu 
nadace Agrofert. „V roce 2019 se 
nám podařilo získat za podpory 
obce výjezdové auto VW LT 35, 
které je využíváno ke všem výjez-
dům jednotky. V loňském roce se 
povedlo jednotce pořídit ochranný 
oblek Sršeň, sady na hašení lesních 
požárů a nové rukavice. Letos by 
měl výbavu doplnit starší auto-

Kuře Zbilík baví děti

mobil Škoda 706 RTHP CAS 25,“ 
připomněl Jiří Huďa.

Činnost pro komunitu
V posledních letech hasiči ze Zbi-

lid pořádali poutě a pálení čaroděj-
nic, soutěž v požárním útoku, úklid 
obce a dokonce letní kino, které 
mělo u občanů velký úspěch. Ne-
malým překvapením byla předloni 
pro sbor hojná účast při dušičkovém 
lampionovém průvodu a pozitivní 
reakce zúčastněných. Loni s ohle-
dem na pandemii připravili hasiči 
dětem speciální Mikulášskou stez-
ku odvahy, kde se děti mezi sebou 
sice nepotkávaly, ale přesto zažily 
zajímavou cestu zakončenou se-
tkáním s Mikulášem. Ve spolupráci 
s obcí SDH pořádá tradiční Svato-
václavskou pouť a spolupracuje při 
dětském dni. V minulosti proběhly 
různé brigády ke zvelebování obce 
i mimo ni, například stahování větví 
po těžbě v lese. Společně věří, že 
se podobné akce budou opakovat, 
jakmile se život v zemi vrátí do 
normálních kolejí.

„Rádi bychom chtěli veřejně 
poděkovat zastupitelům naší obce 
za nemalou fi nanční podporu, díky 
níž si můžeme dovolit vybavení, 
na které bychom ze svých pro-
středků nedosáhli. Jsme rádi, že 
si vzájemně vycházíme vstříc, že 
spolupráce nemá trhliny a můžeme 
být užiteční pro občany,“ dodal 
starosta sboru.
Věra Nutilová, foto archiv SDH

Dobrovolní hasiči ze Špindlero-
va Mlýna zasahovali ve spolupráci 
s profesionálními hasiči ze stanice 
Vrchlabí na silnici č. 295 v části 
Hořejší Vrchlabí. V této lokalitě 
totiž došlo k uvolnění kamenů 
ze skály a následnému pádu do 
vozovky. Jeden jízdní pruh musel 
být uzavřen. Jednotky zajišťovaly 
odklizení kamení z komunikace. 
Protože hrozilo další uvolnění části 
skály, strhávali zbytky úlomků 
hasiči pomocí vodního proudu. 
Silničáři následně zajistili osazení 
komunikace dopravním značením 
pro snížení rychlosti.

zdroj foto: 
JSDH Špindlerův Mlýn

Rozměr inzerátu

    

  
    

  
  

  

  

  

Na vývoji našich zařízení spolupracujeme se Sdružením 
hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

 

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

zvyšování tělesné zdatnosti. 
Další varianty věží zde: 

www.hasicska-vez.cz 

Zajišťujeme podporu pro získání dotací dle aktuálně 
vyhlášených programů.

Hasičská tréninková věž TYP: 

Kadet DUO FIT 

Rozměry: 7,34 x 8,33 x výška 9,51 m 

 
 

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

 

Obchodní zastoupení: Ing. Martin Mrózek 

604 840 537, hasici@gsport.cz 
 

Hasiči ze Lhoty u Kladna zorga-
nizovali sbírku na pomoc zvířatům 
chovaným v tamním Statku u Mer-
lina. Sbíral se tvrdý chléb, ovoce, 
zelenina a další pamlsky pro němé 
tváře. Sbírka se vydařila a zvířa-
tům chutnalo. Radost z takového 
konání by měl jistě nejen patron 
hasičů – sv. Florian, ale i sv. Franti-
šek z Assisi – patron němých tváří. 
(zdroj foto FB Statek U Merlina) 

Sbírka 
na pomoc zvířatům

Vodou 
proti skále
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Zajištění bezpečnosti provozu v rizikových 
fi rmách nesmí být podceňováno

zajišťují provedení zásahu jednotky 
HZS kraje. U těchto jednotek jsou 
ale delší dojezdové časy, chybí 
detailní znalost místního prostředí 
a technologií. 

A co hasiči na letištích a na 
železnici? 

Ano, zvláštním případem jsou 
jednotky PO na letištích, pro které 
platí kromě předpisů České re-
publiky také mezinárodní letecké 
předpisy (ICAO, EASA). Ty stano-
vují např. minimální počty hasičů 
a techniky pro jednotlivé kategorie 
letišť, maximální dobu dojezdu 
a zahájení zásahu na kterékoli 
části letiště do tří minut, speciální 
letištní výcvik v leteckých poly-
gonech. Specifickými předpisy 
se řídí i jednotky PO zasahující 
na železničních tratích, ve vojen-
ských areálech nebo jaderných 
elektrárnách. Významnou činností 
HZSP je poskytování předlékařské 
pomoci v areálech a činnost na 
úseku požární prevence a ochrany 
obyvatelstva. 

Kolik u nás působí jednotek 
HZSP?

Aktuální počet jednotek HZSP 
je 93, zde jsou zahrnuty jednotky 
letištní, vojenské, SŽDC, ČEZ 
a další. Počet zaměstnanců HZSP 
je v současnosti podle statistické 
ročenky 3 087.

Jak jsou tyto jednotky fi nanco-
vány, a do jaké míry se na jejich 
fi nancování podílí i podniky, kde 
hasiči působí? 

Vojenské hasičské jednotce 
(VHJ) na letecké základně v Čáslavi 
byla předána do zkušebního provo-
zu stanice záchranné a požární tech-
niky. Areál obsahuje přízemní blok 
garáží pro 18 zásahových vozidel, 
navazující nepodsklepenou budovu, 
14 metrů vysokou věž pro požární 
sport, moderní vybavení pro nácvik 
zásahu. Zajímavostí je, že stavební 
práce na novém areálu mohli pro-
vádět pouze zaměstnanci s českým 
občanstvím nebo z členských zemí 
NATO. Dodejme pro úplnost, že 
VHJ je určena k zabezpečení po-

Řečí faktů a čísel…
Do řešení pandemie se zapojilo 

– 1 139 SDH ze všech KSH (MSH 
Praha) a téměř všech OSH. Počty 
zapojených hasičů v SDH – 11 114 
členů SH ČMS nad 18 let. Do 18 
let se zapojilo 770 mladých hasičů 
a dorostu. Celkem zapojeno do 
řešení I. vlny pandemie covid-19 
– 11 884 dobrovolných hasičů. 
Celkový počet odpracovaných ho-
din byl necelých 160 tisíc (159 178 
hodin). První, často živelnou čin-
ností, bylo šití ochranných látko-
vých roušek, do které se zapojilo 
519 SDH a z nich organizovaně 
169 sborů. Většina z těchto SDH 
se zapojilo i do distribuce rou-
šek (celkem 657 SDH). Roušky 
byly dist r ibuovány ponejvíce 
seniorům do místa bydliště a do 
pečovatelských domů, členům 
sborů a členům jednotek a za-
městnancům obcí a pracovníkům 
služeb v obcích. Ve své činnosti 
SDH nejčastěji spolupracovaly 
s organizacemi ČČK a dalšími 
neziskovými organizacemi. V ob-
cích, kde není zřízena JSDHO, se 
členové SDH zapojili i do složitější 
činnosti spojené s dezinfekčními 
prostředky. Dezinfekce vnitřních 
prostorů 240 sborů, dezinfekce 
vnějších prostorů 154 SDH. Na 
výrobě dezinfekce se podílely dva 
sbory dobrovolných hasičů. Stáče-
ní, výdej a distribuci zajišťovalo 
celkem 637 SDH. Občanům se-
niorům nebo v karanténě zajišťo-
vali členové z 218 sborů nezbytné 
nákupy. Po dobu nouzového stavu 
zajišťovali také rozvozy stravy 
seniorům a nemohoucím. Členové 
56 sborů dále zajišťovali provoz 
místních obchodů s potravinami 
(maximální počet osob v prodej-

Financování jednotek HZSP 
je prováděno výhradně ze zdrojů 
zřizující organizace, tzn. že tyto 
jednotky nejsou žádným způso-
bem fi nancovány z jiných zdrojů, 
jako jsou pojišťovny, fond zábrany 
škod, státní rozpočet apod. Naopak 
v mnoha případech tyto zřizující 
organizace podporují materiálně 
hasičské sbory ve svém okolí a nebo 
fi načně přispívají na činnost státních 
hasičů.

Když srovnáte vybavení jed-
notek HZSP s jinými jednotkami 
HZS ČR, na jaké je úrovni? 

Z výše uvedeného vyplývá, že 
jednotky HZSP musí mít vybavení 
odpovídající daným technickým 
požadavkům, a proto je vybavení 
jednotek HZS ČR a HZSP obdobné 
a v mnoha případech stejné. HZSP 
mívají navíc speciální vozidla pro 
zásahy v daných hasebních obvo-
dech, speciální hasební látky a dal-
ší speciální či specifi cké vybavení.

 Působí dobrovolní hasiči 
v rámci jednotek HZSP? 

V podnicích, které nejsou ze 
zákona povinny zřídit jednotku 
HZSP, ale mají v dokumentaci PO 
nařízeno zřídit jednotku dobrovol-
ných hasičů, působí dobrovolné 
hasičské záchranné sbory podni-
ků, složené ze členů – zaměstnan-
ců daného podniku, někde členové 
SDHP doplňují početní stavy 
HZSP. Dále v mnoha případech 
jsou zaměstnanci HZSP členy 
jednotky dobrovolných hasičů ve 
svých obcích, kde se zapojují ze-

jména do pomoci při školení, vý-
cviku a údržbě požární techniky.

Co je aktuálně problémem 
v rámci činnosti jednotek HZSP? 

Z našeho pohledu je v součas-
nosti v některých případech podce-
něná potřeba zajištění bezpečnosti 
některých provozů z hlediska zá-
kona o prevenci závažných havárií, 
proto by bylo potřeba do budoucna 
zvýšit zajištění případných zásahů 
u případných mimořádných událos-
tí v rizikových fi rmách, zařazených 
do skupiny B. Pokud bude existovat 
nebezpečí při manipulaci s nebez-
pečnými látkami, ať už hořlavých, 
toxických, chemických, jaderných 
nebo jiných, musí zde být zajištěna 
okamžitá odborná a účinná akce 
v případě vzniku mimořádné udá-
losti k její lokalizaci a likvidaci, 
popř. k záchraně lidských životů.

V čem spočívá hlavní úloha 
Asociace velitelů hasičských zá-
chranných sborů podniků? 

Při odtržení jednotek hasičských 
záchranných sborů podniků od za-
střešujícího orgánu státních hasičů 
zřízením Hasičského záchranného 
sboru ČR samostatným zákonem, se 
stále zřetelněji projevovala nutnost 
zřízení vlastní organizace, která by 
byla schopna komunikovat s orgány 
státní správy na všech úrovních pro 
vytváření přijatelných podmínek 
pro zaměstnance a členy hasič-
ských záchranných sborů podniků. 
Jako první pokus byla ustavena 
8. 11. 1990 Unie pracovníků po-
žární ochrany organizací, která se 
v průběhu prvních porevolučních 
let snažila o řešení nastupujících 
problémů. Předsedou unie byl 
zvolen Ing. Michal Wowesný (DP 
Metro Praha), místopředsedou Ing. 
Svatopluk Marek (Válcovny plechu 
Frýdek Místek). Protože však ne-
bylo dosaženo jednotnosti a vedení 
Unie neprojevovalo dost důrazu 
v činnosti pro závodní jednotky, 
nepodařilo se dosáhnout výrazněj-
ších úspěchů a její činnost postupně 
zanikla. Proto byla v r. 2001 založe-
na Asociace velitelů hasičských zá-
chranných sborů podniků (dále jen 
„Asociace“), která ze své podstaty 
nemá zákonodárnou moc, ale snaží 
se jednat na všech úrovních, od 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR přes Generální ředitelství HZS 
ČR až po krajská ředitelství, včetně 

nadřízených podnikových orgánů, 
o problémech a jejich řešení, případ-
ně o zlepšeních, pro zaměstnance 
hasičských záchranných sborů 
podniků a dobrovolných hasičských 
záchranných sborů podniků. 

Jaké jsou cíle Asociace? 
Cílem Asociace je studovat 

a analyzovat problematiku po-
žární ochrany v průmyslových 
a neprůmyslových podnicích ve 
vztahu k činnosti jednotek HZSP 
a SDHP, pracovní a sociální pod-
mínky zaměstnanců HZSP a členů 
SDHP a zpracovávat podklady 
k jejich zlepšování. Asociace se 
snaží podílet na připomínkování 
a tvorbě legislativních předpisů 
vztahujících se k HZSP a SDHP, 
hájit a prosazovat oprávněné zájmy 
HZSP a SDHP a jejich zaměstnan-
ců s cílem dosáhnout uznání jejich 
činnosti jako srovnatelné s Hasič-
ským záchranným sborem ČR. 
Prvním prezidentem Asociace byl 
zvolen Ing. Oldřich Lukš, který stál 
v čele 17 let, až se posléze rozhodl 
dále nekandidovat, a na výroční 
konferenci v r. 2018 byl pro další 
období zvolen prezidentem p. Me-
toděj Popov, DiS, který do té doby 
zastával funkci viceprezidenta. 

Jsou přeci jen nějaké rozdíly 
mezi státními a podnikovými 
hasiči? 

Velmi málo diskutovaným té-
matem je rozdílnost v sociálních 
dopadech zaměstnání pro stát-
ní a podnikové hasiče. Zatímco 
pracovní podmínky jsou shodné 
– rizika, výcvik a školení, odborná 
způsobilost, zdravotní způsobilost, 
zásahy – je dopad na zdravotní 
a fyzické opotřebení u státních ha-
sičů vykompenzován rekondičními 
pobyty, možností dřívějšího odchodu 
ze služby za využití renty a odchod-
ného, zdravotními benefi ty apod., 
pro zaměstnance HZSP není žádná 
z těchto možností stanovena. To vše 
je zřejmě způsobeno nedostatečnou 
prezentací činnosti podnikových jed-
notek ze strany médií a informačních 
prostředků, které neuvádějí v přípa-
dě zásahů tyto jednotky samostatně, 
ale jako součást státních jednotek, 
a také nedostatečným zájmem o ře-
šení této problematiky ze strany 
politické reprezentace.

Za rozhovor poděkoval
Mirek Brát, foto archiv MP

(dokončení ze str.1, rozhovor s Metodějem Popovem)

Zapojení SH ČMS 
do I. vlny koronavirové pandemie

ně, čas prodeje určený seniorům). 
Členové SDH z Olomouckého 
kraje se podíleli na dodržování 
opatření v uzavřené oblasti Lito-
velska. Členové SDH z Plzeňského 
kraje se podíleli také na stavbách 
odběrových míst nebo v případě 
SDH Nýřany, SDH Stod a SDH 
Domažlice na výstavbě týlového 
pracoviště Stodské a Domažlické 
nemocnice. Sbory při svých akti-
vitách spolupracovaly se složkami 
IZS a místní samosprávou. Šlo 
např. o realizaci týlového zabez-
pečení složek (podílelo se 112 
sborů). Poskytování technických 
prostředků SDH (stany, sezení, 
atd.) 185 sborů. Nejvíce sborů spo-
lupracovalo s místní samosprávou. 
Ve 48 případech byla nasazena 
JSDHO i SDH. To znamená, že 
v obci funguje jak jednotka SDH, 
tak současně i členové SDH, 
například v družstvu CO SDH, 
nebo skupině dobrovolníků SDH. 
Ve 4 případech SDH spolupraco-
valy přímo s HZS Kraje. Ve dvou 
případech SDH spolupracovaly 
přímo s krajským úřadem. Za 
významnou lze počítat i účast 
člena sboru v krizovém štábu obce 
s rozšířenou působností (jednalo 
se o 13 sborů). 

Sbory dobrovolných hasičů spo-
lupracovaly také přímo se zdra-
votnickými zařízeními (jednalo 
se o 18 SDH). Kladně lze hodnotit 
i zapojení 27 sborů v mediální 
oblasti (články, facebook...). 

zprávu Hasičským novinám 
laskavě poskytli 

Bc. Robert Kučera, 
vedoucí ÚORR SH ČMS, 
Mgr. Bohumír Martínek, 

Ph.D., vedoucí ÚOROO

Připravili jsme pro vás anotaci ze zevrubné zprávy Ústřední 
odborné rady represe a Ústřední odborné rady ochrany oby-
vatelstva o zapojení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
do řešení pandemické krize v období 1. 3. 2020 až 31. 7. 2020. 
Níže uvedená faktografi e dokládá entuziazmus a vysoké na-
sazení členů SH ČMS v době první pandemické vlny. 

Hasiči na letecké základně v Čáslavi
žární ochrany u útvarů a speciálních 
zařízení AČR. Základním posláním 
VHJ je chránit životy a zdraví osob 
a majetek před požáry a poskytovat 
účinnou pomoc při mimořádných 
událostech. Neméně významným 
úkolem je i výpomoc VHJ při 
likvidaci požárů a mimořádných 
událostí v civilním sektoru. VHJ 
je k výpomoci vyzvána operačním 
střediskem HZS ČR kraje v souladu 
s rámcovou smlouvou mezi Mini-
sterstvem vnitra a Ministerstvem 
obrany o spolupráci v oblasti IZS.

(zdroj foto: Metrostav a.s.)

Zamyšlení v covidové době 
V současné době, kdy se nemůžeme scházet, naše styky jsou omezeny 

na telefonáty a mejly, kdy si doma hledáme různé práce k „zabití času“, 
se mi přihodila zlomenina pravé ruky, 5 týdnů sádry a nečinnosti. Zbylo 
mi jen přemýšlení, zamýšlení a vzpomínky. A také trocha bilancování. 

A tak si já osobně uvědomuji, jaké mám štěstí, že mám kolem sebe 
přátele – dobrovolné hasiče. V minulosti jsem byla docela činná hasička, 
a tak jsem získala přátele po celé naší republice a i na Slovensku a v Pol-
sku. I když se třeba nesetkáváme příliš často, přesto vím, že v případě 
potřeby bych mohla zazvonit u dveří mnoha z nich a bylo by mi jistě 
pomoženo. Je smutné, že mnoho z nich již odešlo do hasičského nebe, 
jako např. starosta SH ČMS Karel Richter, prezident slovenských hasičů 
p. Jožka… Pak je tu mnoho souputníků z doby působení ve FV SPO, 
dopisovatelů, pracovníků OSH, spolužáků z univerzity třetího věku 
i v mém nejbližším okolí množství krajských a okresních funkcionářů. 
Na všechny jsem si ráda zavzpomínala. 

Mnoho jich ještě stále zůstává, má vzpomínka patří např. obětavé 
hasičce, která by si za svou činnost zasloužila řád. Je to paní Hanka 
Králová z Nýrska. Pojí nás dlouholeté přátelství z dob FV SPO, účast 
na mnoha sjezdech, pak společná činnost s dopisovateli a následně 
i univerzitě třetího věku. S touto čipernou sedmdesátnicí, která ještě v 
sedmdesáti letech byla členkou soutěžního družstva žen (nebo ještě je?), 
dlouholetou funkcionářkou, jsem prožila mnohé, nejen na hasičských 
akcích. Byli jsme u ní ubytováni na naší dovolené na Šumavě, a pak 
po několika létech byla ona u mne a prožily jsme týden na Hasičské 
olympiádě v Ostravě, kde jsme se setkali s mnoha známými hasiči z celé 
republiky – nezapomenutelný týden. Zkrátka hasičské přátelství napříč 
republikou. To zcela jistě platí i pro přátele ze Slovenska – z okresu 
Martin v čele s Tomášem Zanovitem a pracovnicí Michaelou Pavolkovou 
a mnoha dalšími. Stejně tak i s mnoha přáteli z Polska. 

A mohla bych jmenovat i hasiče ze Sobotky, mnoho pracovnic růz-
ných OSH, se kterými jsme se dlouhá léta setkávaly na školeních a při 
akcích, pracovníky a funkcionáře ústředí, krajů, okresů i ve sborech. 
Jmen by bylo mnoho, jako je mnoho vzpomínek. A protože nelze 
všechny vyjmenovat, a protože nejen v dnešní době je třeba si vážit 
přátelství a mnohdy se zapomíná na poděkování, chtěla bych poděkovat 
všem mým známým dobrovolným hasičům, přátelům i bývalým spolu-
pracovníkům na hasičském poli za dlouholetou i kratší spolupráci a za 
přátelství. Doufám, že se doba zlepší a že se ještě mnohokráte setkáme 
na hasičských akcích. 

Světlana Marková, SDH Fulnek, okres Nový Jičín 

Z redakční pošty
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Na duben připadá výročí exploze a požá-
ru ropné plošiny v Mexickém zálivu. Při 
nehodě v roce 2010 zde zemřelo 11 osob. 
Konstrukce plošiny se potopila a uni-
kající ropa způsobila obří ekologickou 
katastrofu. O rok dříve na plošině pro-
vedli bez větších problémů rekordní vrt 
hluboký více než 10 kilometrů. O havárii 
plošiny se hodně psalo i v našem tisku. 
Pokud si už nevzpomenete na její jméno, 
zkuste vyluštit tajenku naší křížovky. 

(foto via wiki, volné dílo)

ZAUJALO NÁS...

1.  Základní početní stav jednot-
ky JPO III/1 je:

a) 15
b) 12
c) 9

2.  V jednotce kategorie JPO 
V musí být strojníci nejméně:

a) 2
b) 3
c) 4

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

Otestujte si své hasičské znalosti

3.  JPO II/1 má ve srovnání 
s JPO III/1 v základních 
početních stavech:

a) stejný počet strojníků
b) vyšší počet strojníků
c) menší počet strojníků

4.  JPO II/1 má ve srovnání 
s JPO III/1 v základních 
početních stavech:

a) stejný počet velitelů družstev

b) vyšší počet velitelů družstev
c) menší počet velitelů družstev

5.  Počet členů v pohotovosti pro 
výjezd je pro JPO III/2:

a) 4
b) 6
c) 8

správné odpovědi: 1b, 2b, 3a, 4c, 5b

Počty hasičů v dobrovolné jednotce

Činnost Institutu ochrany obyvatelstva 
Institut ochrany obyvatelstva se sídlem v Lázních Bohdaneč (IOO) je 
účelovým zařízením Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasič-
ského záchranného sboru České republiky. Zajišťuje činnosti výjezdové 
a specializační, realizuje výzkum a vzdělávání. V rámci pandemické 
situace se mezinárodní aktivity IOO paradoxně rozšiřují. Virtuální 
cestování umožňuje jednoduše provádět online akce v mnoha regionech, 
a tak bude IOO v roce 2021 zabezpečovat výcviky pro různá společen-
ství. Výcvik databázových systémů se bude učit i pro ostatní světové 
destinace, a to v květnu pro východoevropský region a na podzim pro 
anglicky mluvící státy Karibiku. Nyní lektoři IOO připravují nový typ 
výcviku nazvaný „Řešení chemické situace na místě události“, který 
bude vyučován v africkém regionu od května 2021. Pokud pandemická 
situace dovolí, Institut by měl v druhé polovině roku zajistit i praktické 
výcviky, a to jak výcvik pro instruktory z celého světa, tak speciální 
toxikologický výcvik pro africký region. Vysokou kvalitu a odbornost 
výcviku realizovanou IOO ocenil dopisem i zvláštní poradce Technic-
kého sekretariátu Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) 
pan Shawn DeCaluwe. 

 (zdroj foto a textu: HZS ČR, IOO)

Na stanici v Sedlčanech se 
uskutečnilo za přísných hygienic-
kých a protiepidemických opatření 
krátké slavnostní předání mobilní 
požární techniky – cisternové auto-
mobilové stříkačky pod označením 
CAS 20/4000/240 – S2T MERCE-
DES BENZ ATEGO. Zásahové 
vozidlo bylo na základě rozhod-
nutí HZS Středočeského kraje 
o přebytečném majetku následně 
bezúplatně převedeno ve veřejném 
zájmu do vlastnictví města Bystřice 
na Benešovsku. Vozidlo je mimo 
jiné vybaveno sadou hydraulického 
vyprošťovacího zařízení značky 
WEBER, včetně příslušenství 
a elektrocentrály. Bude tak sloužit 
předurčené bystřické dobrovolné 
jednotce kategorie JPO III/2 hlavně 
při zásazích u dopravních nehod na 
frekventované silnici číslo 3, která 
je páteřní komunikací mezi Prahou 
a Táborem, respektive Českými 

Požár ropné plošiny

Arzenál hasičů SDH Bludov (Šumpersko, Olomoucký kraj) posílila repasovaná Tatra 
815. Ať dobře slouží! Zdroj foto: ze záznamu YOUTUBE

CAS 20 pro bystřické hasiče

Budějovicemi. Zároveň bude pro 
tuto činnost zálohovat i stanici HZS 
Benešov. Kromě výše uvedeného 
bude vozidlo sloužit jednotce sboru 
dobrovolných hasičů také pro další 
zásahovou činnost v jejím haseb-
ním obvodu. „Jednotky dobrovol-
ných hasičů tvoří nedílnou součást 
systému plošného pokrytí a zabez-
pečení požární ochrany. Těší mě, 
že se daří převádět pro HZS ČR 
nadbytečnou, i když stále dobře 
fungující a použitelnou, mobilní 
požární techniku k dalšímu využití 
dobrovolným jednotkám,“ uvedl 
ředitel územního odboru Příbram 
plk. Ing. Tomáš Horvát, Ph.D. 
Slavnostního předání se spolu 
se zástupci bystřické dobrovolné 
jednotky zúčastnili i starosta města 
Bystřice Michal Hodík a velitel 
stanice HZS Benešov mjr. Mgr. Jiří 
Černovský. ÚO Příbram, 

HZS Středočeského kraje

„Je skvělé, když české firmy 
inspirují jiné české firmy a šíří 
tak tvořivost českých hlav i um 
českých rukou dále do světa,“ 
zvolal by nadšený vlastenec… 
Jeden takový příklad jsme objevili 
u modelu CAS 20 na podvozku 
Tatra Force 4 × 4 z produkce fi rmy 
Kaden, s. r. o., Nový Hrádek. Mi-
lovníkům hraček není jistě značka 
KADEN neznámá. V roce 1950 
bylo založeno výrobní družstvo 
nazvané KOVODRUŽSTVO Ná-
chod. Ústředí družstva bylo v Ná-
chodě a provozovny, ve kterých se 
vyráběly hračky z potisknutého 
plechu, plastických hmot a kombi-
nací potisknutého plechu a plastic-
kých hmot, byly v Semilech, No-
vém Hrádku, Ohnišově, Bystrém, 
Osečnici, Meziměstí a Benešově 
u Semil. V roce 1992 došlo k pře-
jmenování družstva na KADEN, 
výrobní družstvo, Náchod. Od 
založení družstva v roce 1950 se 
k označování hraček používala 
výrobní značka ve tvaru dvou spo-
jených kruhů a v nich vepsaných 
písmen K D N. Tato značka se 
používala přibližně do roku 1970-
1972 a v tomto období se začala 
používat nová výrobní značka, 
která má tvar dítěte klečícího 
u hračky. Tuto značku v nepatrně 
pozměněné podobě používá až do 
dnešní doby fi rma KADEN, s.r.o. 
Nový Hrádek. Značka KADEN 
uvádí nyní na trh již zmíněný mo-
del CAS 20 na podvozku Tatra For-
ce 4 × 4. Předlohou pro model byla 
reálná nástavba vozidla, kterou 
provedla fi rma KOBIT-THZ. Jedná 
se o tradiční českou fi rmu zabýva-
jící se výrobou hasičské techniky. 
Hlavním programem společnosti je 
vlastní vývoj a výroba hasičských 
nástaveb a vestaveb vozidel. 

(zdroj foto kobit.thz)

Do roku 2021 vstoupili dob-
rovolní hasiči z obce Broumy 
(Středočeský kraj, okres Beroun) 
s novým dopravním automobilem 
MAN TGE 3.180. V historii sboru, 
který byl založen v roce 1880, je 
to poprvé, kdy byl pořízen nový 
automobil. Vozidlo nahrazuje 
Volkswagen Transporter z roku 
1996, který obec pořídila za jednu 
korunu od Policie ČR v roce 2007. 

(zdroj pozary.cz)

Ozdobou hasičského vozového 
parku na pražském Letišti Vác-
lava Havla je jistě kombinovaný 
automobil postavený na podvozku 
Rosenbauer 6 × 6. Vyrobený byl 
v roce 2017. Nejezdí sice tak rychle 
jako létají letadla, ale k zásahu na 
letištní ploše může jet maximální 
rychlostí až 115 km/h. 

zdroj foto: prg.aero 

Od reality 
k modelu 

První nový automobil 
v historii sboru

Posila na letišti



Obec Líšnice leží v podhůří Or-
lických hor, podél toku řeky Divo-
ké Orlice, asi 3 km východně od 
města Žamberk. Nejstarší spolkem 
v obci je sbor dobrovolných hasičů 

Pozvánka do (budoucího) 
Hasičského muzea v Líšnici 

založený již v roce 1887. I to je 
důvod, proč se líšničtí hasiči chtějí 
podělit o svoji dlouhou historii. 
V objektu původní hasičské zbroj-
nice z roku 1913 (viz fotografi e) 

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 

vzniká hasičské minimuzeum. 
Jen pro zajímavost: zbrojnice byla 
rok před první světovou válkou 
postavena nákladem 1.036 korun. 
To byly ceny! Mezi historické 
hasičské exponáty v Líšnici patří 
stříkačka z roku 1890 (čtyřkolová, 
tažená koňmi). Dále je to ruční 
dvoukolová stříkačka. Ta pochází 
z roku 1912. Objekt budoucího 
malého hasičského muzea leží 
v okolí turistických tras včetně 
cyklostezky. O návštěvníky by tak 
hasičské minimuzeum nemělo mít 
nouzi ani z řad běžné veřejnosti. 

Objekt bude de facto „přístup-
ný“ zájemcům 24 hodin. I když 
nebudou otevřeny vstupní dveře, 
do muzea snadno nahlédnete 
velkými okny. Hasičská expozice 
se stane i součástí ofi ciálního vy-
cházkového okruhu obcí Líšnice. 

(zdroj foto: FB SDH Líšnice) 

Začátkem loňského roku se hasiči 
z SDH Hlavňov v okrese Police nad 
Metují setkali se zástupci města 
a shodli se na tom, že hasičské 
vozidlo ARO potřebám hasičů již 
nevyhovuje a jeho údržba je nejen 
časově, ale také fi nančně značně ná-
ročná. Našli společnou řeč a dohodli 
se, že situaci budou společně řešit. 
„Po několika výpravách do autoba-
zarů jsme objevili bílý devítimístný 
automobil Volkswagen Transporter 
2.0 TDI long z roku 2010. Automobil 
bylo nutné „obléct“ do hasičského 
kabátu, s tím nám pomohla jedna 
z fi rem z Nového Města nad Me-
tují, která na automobil instalovala 
červenou folií s nápisem HASIČI. 
Dalším problémem byl vozík na po-
žární stříkačku. Původní podvozek 
nesplňoval technické požadavky. 
Pomohla další fi rma na Mladobo-
leslavsku, původní skříň z vozíku 
byla umístěna na nový podvozek, 
instalovány byly majáky a ještě než 
napadl sníh, stihli jsme zakoupit 
nové zimní pneumatiky, vyměnit 
olej a fi ltry. Nyní je vozidlo kom-
pletně připraveno k výjezdu,“ uvedl 
starosta sboru Jan Špulák.

Podpora města i kraje 
Kromě automobilu hasiči inves-

tovali čas a peníze do rekonstrukce 
a modernizace požární stříkačky 
PS 12. „Jeli jsme do Olomouce 
a tam nás v odborné fi rmě hned 
při příchodu uvítali slovy „tož 
chlapi, co jste to sem dotáhli, co 
je to za šrot“. Za měsíc jsme měli 
stříkačku opravenou a těšili se, 
že jí budeme moci vyzkoušet na 
soutěžích. Bohužel, covid-19 byl 
příčinou, že se mnohé soutěže ne-
konaly. Věříme, že ji budeme moci 
naostro vyzkoušet letos,“ připomněl 
starosta. Celou akci „nový hasič-
ský automobil“ fi nancovalo město 
Police nad Metují. Rekonstrukci 
požární stříkačky podpořil fi nančně 

Pojďme všichni sborem… za traktorem
Královéhradecký kraj z dotačního 
programu Regionální rozvoj - Pod-
pora Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska v Královéhradeckém kraji. 
„Za podporu moc děkujeme, stejné 
díky patří členům sboru a dalším, 
kteří nám jakýmkoliv způsobem 
pomohli,“ sdělil starosta Jan Špulák. 

Pěšky za traktorem 
na soutěž

V roce 2020 si hasiči příliš ne-
zasoutěžili. Jejich první start byl až 
v červnu ve Velké Ledhuji. „Neměli 
jsme ještě pojízdné vozidlo. Vydali 
jsme se tak pěšky za traktorem s pří-
věsem. „Díky tomuto tříkilometro-
vému pochodu jsme stanuli na startu 
v dobré fyzické kondici a umístili 
se na třetím místě, vyhráli pěkný 
pohár, který jsme si opět pěšky 
donesli domů,“ upřesnil s úsměvem 
starosta. Dočkali se ještě startu 
v Pěkově. V Hlavňově pořádají 
vlastní soutěž s námětem imitace 
zásahu při požáru. Je oproti klasic-
kému požárnímu útoku zajímavější. 
Po startu sedmičlenné družstvo 
doběhne k nastartovanému vozi-
dlu, dojede na místo zásahu, vyloží 

a sestaví techniku pro dopravu vody 
z umělého vodního zdroje. „Upro-
střed vedení jsou další překážky 
jako napevno umístěný přetlakový 
ventil, průlezové okno a okna další, 
kterými jsou proudem vody sraženy 
terče. Věříme, že druhý letošní 
říjnový den budeme zorganizovat 
další, v pořadí třiadvacátý ročník 
této oblíbené akce. Byli jsme také 
povoláni k rozsáhlému požáru haly 
se senem. Zásah trval několik dnů 
a byla to pro nás cenná zkušenost,“ 
dodal jednatel sboru Aleš Berger. 

Vzpomínka na člena 
sboru

Smutnou událostí ve sboru bylo 
loňské úmrtí Jaroslava Obršála 
staršího. Byl jedním z hasičů, kteří 
se zúčastnili v roce 1956 dálkové 
dopravy vody na Sněžku. Cvičení 
se tehdy účastnilo 270 osob, dopra-
vu vody provádělo 22 nejlepších 
požárních družstev z jednotlivých 
okresů tehdejšího Královéhradec-
kého kraje. 

Věra Nutilová, 
foto archiv sboru

28.900,- bez DPH

38.900,- bez DPH

44.000,- bez DPH

24.000,- bez DPH

PAVLIŠ A HARTMANN
VÝROBA POŽÁRNÍ TECHNIKY

PAVLIŠ A HARTMANN spol. s r. o.
V Telčicích 249
533 12
Chvaletice

Tel.  466 985 890-2
Fax. 466 985 367
E-mail: office@phhp.cz
www.phhp.cz

JARNÍ AKCE

ZDARMA
zásahové hadice
- hadice v celkové délce 30 m dle příslušného
  typu čerpadla
- hliníkové spojky

Akce platí pro objednávky vytvořené v dubnu 2021

+

Přenosné plovoucí čerpadlo 
Poseidon 1

Přenosné plovoucí čerpadlo 
Mamut 2400

Přenosné plovoucí čerpadlo 
Cyklon 2/1500

Přenosné plovoucí čerpadlo 
Poseidon 1BS

Přenosné plovoucí čerpadlo 
800 BS

31.000,- bez DPH

 Dobráci, s. r. o., hledá pro externí spolupráci šikovného mistra z Havlíčkobrodska, 
S DÍLNOU, na nákladní vozidlo, klempířinu, kosmetické úpravy vozidel a pod. Řidičský 
průkaz typu C, vítán. Perspektiva dlouhodobé spolupráce, vytížení po celý rok. Nabízíme 
hasičským sborům: 1) odzkoušené, hasičské vozy, se zárukou v 100% stavu: cisterny 
(CAS), technická vozidla (TA), velitelská vozidla 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.dobraci.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.

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Věk se již posuzuje z jiného úhlu pohledu
Celostátní hra mladých hasičů Plamen a celoroč

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

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

Hra Plamen vstoupila do své již 42. 
sezóny. Za tuto dobu neztratila nic na 
popularitě. Do celoroční činnosti mo

více mladých hasičů. Loňského roční
ku se zúčastnilo 2 664 družstev, což 
je o více jak 500 družstev víc, než se 
jich zapojilo do této hry před 10 lety. 

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

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

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

U Panelárny 6a

tel.: 585 311 540,
tel./fax: 585 311 539

e-mail: seal@seal-navijaky.cz
http://www.seal-navijaky.cz

Provádíme montáž na hasičská vozidla, 

včetně schválení a zápisu do technických 

průkazů, záruční a pozáruční servis

SLEVA PRO HASIČE: 20 % NA VEŠKERÉ NAVIJÁKY!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jaroslav Vykoukal

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

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

Letošní mi
strovství ČR se 

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

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

MČR v disciplínách CTIF

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

IV. MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV
V KLASICKÝCH DISCIPLÍNÁCH 

Dvůr Králové nad Labem
Stadion na nábřeží Jiřího Wolkera

28. září 2013
od 10 hodin

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

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

plášť čerpadla - novinka

 jsme hasičům
rozdali dárky a občerstvení
za více jak

+ Nová soutěž!

nápis HASIČI

větší velikost 

blůza 

HASIČI

Dětský stejnokroj PSII
blůza s nápisem HASIČI + kalhoty do pasu

899 Kč
959 Kč

150 Kč190 Kč


