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Děsivá i ničivá krása ohně. Pořád platí: dobrý sluha, ale zlý pán. foto mf
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Znalostní 
testMalé radosti ze Stýskal... Pozvánka 

do Muzea ohně v Žárově

Ze zásahů JSDHO Golčův Jeníkov (dokončení na straně 5)

V  loň ském 
roce 2020 se ha-
siči  z Radslavic 
(okres  Přerov) 
p ř i h l á s i l i   do 
grantového pro-
gramu  Povodí 

Moravy.  Byl  to  již  jeho  sedmý 
ročník a bylo do něj podáno téměř 
šedesát žádostí. Povodí Moravy ha-
sičům pod stromeček nadělilo obnos 
100.000 Kč, který rozdělilo mezi tři 
sbory. Radslavice byly mezi třemi 
úspěšnými žadateli o tuto podporu 
s  projektem  pořízení  prostředků 
pro ochranu členů při zásazích na 
vodě  a  při  povodních.  Pořídili  si 
dva suché obleky AGAMA Rescue 
s příslušenstvím, dvoje brodící kal-
hoty a 6 párů rukavic s chemickou 
odolností. Povodí Moravy přispělo 
částkou 34.500 Kč, zbylou částku ve 
výši 46.071 Kč uvolnila pokladna 
sboru. 

Hasiči obdrželi 
grant od Povodí 

Moravy

Všechno zlé nás posílí…
rozhovor s Jiřím Kubizňákem, starostou SDH Golčův Jeníkov

V jubilejním desátém ročníku 
ankety Dobrovolní hasiči roku 
uspěl i jeden z nejstarších 
sborů dobrovolných hasičů 
v Česku, který působí v Gol-
čově Jeníkově. Na stříbrnou 
příčku v prestižní anketě ho 
vyneslo 733 hlasů. Pozvali 
jsme starostu SDH Golčův 
Jeníkov Jiřího Kubizňáka ke 
krátkému rozhovoru pro 
Hasičské noviny. 

Pane starosto, dobrovolní ha-
siči v Golčově Jeníkově patří 

k nejstarším sborům v Česku. 
Je úspěch jednotky v anketě 
i motivací-inspirací, která by 
přivedla do sboru další zájemce 
„o hasičinu“? Jaký je vlastně 
u vás v Golčově Jeníkově aktuální 
zájem o aktivní účast v hasičském 
hnutí ze strany veřejnosti? (vstup 
do sboru, jednotky)   
Určitě  ano,  je  to velká odměna 

a hlavně poděkování za naši činnost 
našim členům výjezdové jednotky. 
Úspěch  jednotky v  anketě dobro-
volní  hasiči  je  nejenom pro  sbor 
obrovská reklama, ale je to reklama 
pro celé naše malé město. Za posled-
ních pár let vstoupilo do sboru ně-

kolik nových tváří, jednak ze strany 
veřejnosti, ale hlavně z řad našich 
mladých hasičů, které si dlouhodobě 
vychováváme. V letošním roce jsme 
naše dva mladé hasiče zařadili do 
výjezdové  jednotky,  jsou  to kluci, 
kteří tím žijí od dětství.

Jaký byl pro vás, pro sbor, 
jednotku rok 2020? 
Rok 2020 byl pro náš sbor smut-

ný. Bohužel, díky epidemii covid-19 
byla naše  činnost,  ale nejen naše, 
omezena  jen  na  výjezdy  a  s  tím 
související nejnutnější činnost. Ne-
výjezdové aktivity sboru byly téměř 
všechny zrušeny a hlavně jsme byli 

nuceni zrušit velkolepé oslavy 150. 
výročí založení našeho sboru, což 
nás velice mrzí. Byli  jsme zvyklí 
se pravidelně  scházet,  řešit  různé 
problémy a samozřejmě spolu trávit 
mnoho  volného  času  jako  jedna 
velká rodina. Vzhledem k součas-
né situaci převládá opravdu jen  to 
zarmoucení.  Pevně  věřím,  že  se 
jako sbor dobrovolných hasičů brzo 
vrátíme k našim běžným aktivitám. 

Jaká je spolupráce SDH a měs-
ta Golčův Jeníkov? 
Spolupráce s městem Golčův Je-

níkov je výborná. Město nám fandí 
a  podporuje  nás  v  naší  činnosti. 
Díky městu je naše jednotka vyba-
vena moderní zásahovou technikou. 
Tuto podporu městu oplácíme našim 
nasazením  jak při  výjezdech,  tak 
i  při  jiných  obecně  prospěšných 
činnostech.

Jaké jsou plány sboru pro rok 
2021? 
Plány pro  rok 2021  jsou  zatím 

bohužel velmi omezené, uvidíme, 
jak se bude vyvíjet situace ohledně 

pandemie. Naše  činnost  je  stále 
omezena jen na výjezdy a nezbytné 
činnosti kolem výjezdové jednotky. 
Ostatní  aktivity  našeho  sboru  si 
zatím nedovolíme plánovat.

Je společenské a další ocenění 
práce dobrovolných hasičů v Čes-
ké republice dostačující? 
To  je  složitá  otázka,  dle mého 

názoru jsou sbory dobrovolných ha-
sičů nepostradatelnou složkou obcí 
a měst a někde bohužel jen jedinou 
fungující  organizací. Vždycky  se 
najdou nějaké situace, které by moh-
ly být oceněny důstojněji, či nejsou 
oceněny vůbec. Hasičská  činnost 
je  dobrovolná  srdeční  záležitost 
každého  z  nás,  kde  největší  naší 
odměnou je především zachráněný 
lidský život či uchráněný majetek.

Jste sbor s velmi dlouhou tradi-
cí – historií. Jakým způsobem je 
tradice a historie ve sboru ucho-
vávána – připomínána? 
Ano, jsme sbor s velmi dlouhou 

tradicí,  jsme  šestý  nejstarší  sbor 

V  Brně  proběhlo  24.  dubna 
2021 shromáždění starostů OSH. 
Usnesení z proběhnuvšího jednání 
včetně  zevrubné  zprávy  starosty 
SH ČMS  Jana  Slámečky  nalez-
nete na webu dh.cz. Text  zprávy 
starosty  Jana  Slámečky  je  dopl-
něn  i  o  vystoupení  I.  náměstka 
Lubomíra  Janeby.  Shromáždění 
starostů řešilo, mimo jiná témata, 
i otázky související s termínem VI. 
sjezdu SH ČMS. Shromáždění sta-
rostů schválilo rozpočet SH ČMS 
na  rok 2021 a plán práce Vedení 
SH ČMS, Výkonného výboru SH 
ČMS a Shromáždění starostů OSH 
do sjezdu. Schváleny byly též celo-
státní akce SH ČMS na rok 2021. 
V příštím čísle Hasičských novin 
se detailně vrátíme k harmonogra-
mu příprav VI. sjezdu SH ČMS.

Potápěčské cvičení
Potápěči pražských hasičů  cvi-

čili  v  důlních  šachtách  orientaci 
pod uzavřenou hladinou. Místem 
výcviku byla lokalita Důl Hraničná 
v Rychlebských horách. Výcvik pro-
bíhal v důlních šachtách v hloubce 
50 m.  Hasičští  potápěči  cvičili 
orientaci pod uzavřenou hladinou, 
řešení krizových situací, mapování 
a plánování dekompresních ponorů.

Ústřední  krizový  štáb  rozho-
dl  na  svém  jednání  23.  dubna 
2021  o  zařazení  členů  jednotek 
sboru dobrovolných hasičů do prio-
ritní skupiny očkování COVID-19, 
která  je  způsobena virem SARS-
-CoV-2. Zpracování seznamu osob 
pro  očkování  zajišťují  hasičské 
záchranné sbory příslušných krajů 
cestou svých pracovníků určených 
pro  komunikaci  s  dobrovolnými 
jednotkami.

Taktické  cvičení  zaměřené  na 
likvidaci simulovaného požáru pro-
běhlo v části známého televizního 
vysílače v Ostravě-Hošťálkovicích. 
Hasiči  si  vyzkoušeli  vedení hadic 
po  schodišti  vysílací  věže  až  do 
výšky 15.  patra,  část  v dýchacích 
přístrojích.  Později  zde  trénovali 
i  s nejvyšším krajským automobi-
lovým žebříkem AZ 53 MB Arocs. 
Do Hošťálkovic přijela celkem čtyři 
hasičská vozidla. foto Tomáš Lach

Shromáždění 
starostů SH ČMS

Očkování COVID-19

Hasiči v televizní věži
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Náš tradiční úvod k hasičským 
zásahům za uplynulé období, ten-
tokráte zejména za závěr měsíce 
dubna, chceme věnovat aktivitám 
souvisejícím s již déle než rok 
trvajícím vpádem pandemické-
ho koronaviru do našich životů. 
K „běžným“ zásahům mají hasiči 
na bedrech stále i náročné úkoly 
související s bojem proti šíření 
nemoci covid-19. Tak například 
v dubnu začali rozvážet přísluš-
níci a zaměstnanci Hasičského 
záchranného sboru ČR celkem 3,5 
mil. ks testů. Na základě usnesení 

vlády se testy rozvážely se skladů 
SSHR v Poleradech, Olomouci 
a Štítině do celé ČR na předem 
určená krajská distribuční místa. 
Dobrovolní hasiči? Jeden příklad 
za všechny… Krajské sdružení 
v Ústí nad Labem rozšířilo spo-
lupráci s tamní společností Kraj-
ská zdravotní. Kromě pomoci na 
onkologii jsou dobrovolní hasiči 
z Ústeckého našeho kraje vidět 
pravidelně i při práci v očkovacím 
centru. Do koordinované pomoci 
se zapojilo více než 20 sborů z 6 
okresů Ústeckého kraje. 

V dubnu byl na tísňovou linku 
středočeských hasičů ohlášen roz-
vinutý požár bývalé drážní budovy 
nedaleko stanice Nymburk město. 
Mnoho dalších volajících popiso-
valo  obrovské  plameny  šlehající 
z  celého  objektu  včetně  střechy. 
K  požáru  zpočátku  vyjely  čtyři 
hasičské  jednotky. Velitel  zásahu 
prostřednictvím operačního  stře-
diska požádal o zastavení provozu 
na přilehlé železniční trati v úseku 
k hlavnímu nymburskému nádraží. 
Současně  vyhlásil  druhý  stupeň 
požárního  poplachu,  protože  po-

K letecké dopravní nehodě byli 
v dubnu vysláni hasiči ze stanice 
Znojmo. Operační  středisko  vy-
slalo  k  nehodě  3  zásahové  vozy. 
Jednalo se o pád kluzáku nedaleko 
obce Derflice.  Letoun  havaroval 
mimo  zástavbu  v  polích. Hasiči 
z  kabiny  vyprostili  zraněného 
muže a pomohli záchranné službě 
s  jeho  transportem  do  vrtulníku 
ZZS, který u nehody přistál. Další 
práce na místě pro hasiče již neby-
la.  Prostor  nehody  předal  velitel 
zásahu  Policii  ČR,  jednotka  se 
mohla vracet zpět na základnu.                 

dle zprávy 
Jaroslava Mikošky, 

tiskového mluvčího HZS JmK 

K  tragické  dopravní  nehodě 
nákladního a osobního automobilu 
došlo v dubnu na silnici I/11 poblíž 
obce Písek nedaleko Chlumce nad 
Cidlinou. V osobním  automobilu 
cestovaly  dvě  osoby  a  pes,  v  ná-
kladním automobilu řidič. Na místo 
vyjeli profesionální hasiči z Nové-
ho Bydžova a dále jednotka sboru 
dobrovolných  hasičů  z Chlumce 
nad Cidlinou. Po příjezdu na místo 
hasiči  zahájili  vyprošťování  osob 
z vraků automobilů. Řidička osob-
ního  automobilu  bohužel  utrpěla 
smrtelná zranění, kterým na místě 
podlehla,  spolucestující  osoba 

V  dubnu  vyjely  profesionální 
a dobrovolné jednotky do ulic Le-
dařská a Modřanská v Praze k po-
žáru  skladovací haly. Po příjezdu 
bylo  zřejmé,  že  plameny  zasáhly 
halu v plném rozsahu. Velitel zása-
hu povolal další jednotky a chemi-
ky na měření koncentrací. U požáru 
zasahovalo  šest  profesionálních 
a  pět  dobrovolných  jednotek,  vy-
hlášen byl druhý stupeň poplachu. 
Hustý kouř  se  dostával  do oblas-
ti  Braníka, Modřan  a  Kamýka, 
chemici  proto  požádali  obyvatele 
těchto  částí  Prahy,  aby  nevětrali. 
Příčinu a rozsah škod šetří hasičští 
a policejní vyšetřovatelé. 

HZS hl. m. Prahy 

K hromadné  dopravní  nehodě 
5  automobilů  vyjížděli  v  dubnu 
hasiči na obchvat Zvole na hlavním 

Celkem devět  jednotek  profe-
sionálních  a  dobrovolných hasičů 
zasahovalo v závěru dubna u po-
žáru  výrobní  haly  v  Ostravě-
-Radvanicích, a to vodou i pěnou. 
Uvnitř se nacházely nádoby s che-
mickými  látkami, mj.  zde  hořela 
velká  nádoba  s  acetonem.  Požár 
se obešel bez zranění, byly odtud 
evakuovány  dvě  osoby.  Příčina 
vzniku požáru je v šetření, majitel 
dosud  nedokázal  vyčíslit  před-
běžnou  škodu,  ani  hrubý  odhad, 
i  tak  se  bude  zřejmě  pohybovat 
minimálně v řádu statisíců korun. 
Do Radvanic nedaleko Ludvíkovy 
ulice vyjelo pět ostravských jedno-

Osm hasičských  jednotek  vy-
jelo  v  dubnu do Lobzů;  ulice Ke 
Kukačce k požáru bytu v bytovém 
domě. Šlo o bytový dům o čtyřech 
nadzemních podlažích. Z budovy 
příslušníci HZS a PČR evakuovali 
21 osob. 3 osoby byly ošetřeny na 
místě a dvě z nich následně odve-
zeny ZZS. Jednomu malému oby-
vateli domu jsme předali plyšového 
dráčka  ke  zmírnění  psychického 
dopadu situace. V zasaženém bytě 
se nikdo nenacházel. Dvě zraněné 
– nadýchané osoby jsou z bytu nad 

třeboval  na  místo  další  hasiče 
s  cisternami. Hořící  objekt  plný 
starého dřeva byl intenzivně hašen 
šesti  vodními  proudy,  další  dva 
proudy byly nasazeny na ochranu 
přilehlých  budov.  Starosta města 
z preventivních důvodů informoval 
obyvatele  o  potřebě  omezit  vět-
rání domů a bytů v okolí. Výjezd 
specialistů z Chemické laboratoře 
Kamenice  HZS  Středočeského 
kraje  nebyl  nutný.  Po  hodině  byl 
požár pod kontrolou a pokračovalo 
dohašování. Velitel zásahu prove-
dl  částečnou  redukci  zasahující 

ním. Plameny se dostaly po fasádě 
i na lodžie o patro respektive dvě 
patra výš. Požár  jsme dostali pod 
kontrolu po zhruba 20 minutách od 
příjezdu první jednotky na místo. 
Hasiči  provedli  průzkum  termo-
kamerou k vyloučení skrytých oh-
nisek. Zároveň bylo nutné provést 
vstup do několika bytů, abychom se 
přesvědčili, že se v budově nikdo 
nenachází. Výše škody pravděpo-
dobně přesáhne 1 mil. Kč. Prozatím 
bylo vyloučeno úmyslné zapálení.

HZS Plzeňského kraje 

Rozsáhlý požár drážní výtopny

Požár v bytovém domě 

techniky  a  na  stanici  Nymburk 
zorganizoval  plnění  tlakových 
lahví  do  dýchacích  přístrojů.  Po 
jednadvacáté  hodině  došlo  k  de-
strukci celé střešní konstrukce. Její 
propadlá  kovová  krytina  značně 
komplikovala  dohašování,  takže 
hasiči museli zasahovat velice opa-
trně. Na pokyn velitele zásahu pak 
postupně začaly odjíždět jednotky 
na  základny. Hodinu  po  půlnoci 
už  na místě  zbyli  jen  hronětičtí 
dobrovolní hasiči, kteří dostali za 
úkol hlídání požářiště do ranních 
hodin. Vyšetřovatel vyčíslil škodu 
vzniklou  požárem  na  300  tisíc 
korun,  hasiči  uchránili majetek 
za  1 milion  korun.  Jako  příčinu 
vzniku  požáru  stanovil  úmyslné 
zapálení.  Při  požáru  ani  během 
jeho likvidace nebyl nikdo zraněn. 
U události zasahovali profesionální 
hasiči ze stanic Milovice, Nymburk 
a Poděbrady, jednotka Správy že-
leznic Nymburk a jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obcí Hroněti-
ce, Nymburk, Pečky, Sadská, Velké 
Zboží a Všechlapy.

dle zprávy 
kpt. Ing. Jaroslava Gabriela, 

HZS Středočeského kraje

Únik plynu 
Jednotka  ze  stanice Ústí  nad 

Labem vyjela k nahlášenému úniku 
plynu v ulici Velká Hradební v Ústí 
nad Labem. Plyn byl cítit v okolí 
vietnamské  restaurace.  Hasiči 
místo proměřili s minimální hod-
notou koncentrace. Místo  předali 
plynárenským technikům. 

HZS Ústeckého kraje 

Drama za jízdy 
V Přelouči v dubnu zasahovala 

místní  profesionální  jednotka 
u požáru nákladního  automobilu. 
Během jízdy začalo v kabině hořet, 
řidič ještě stačil včas zaparkovat na 
kraji silnice a vyskočit. Kabina byla 
celá v plamenech, hasiči lokalizo-
vali oheň dvěma proudy vody a za 
40 minut byl požár zcela uhašen. 
Na místo se dostavil vyšetřovatel 
hasičů, který zjišťuje příčinu vzni-
ku požáru i výši škody, kterou oheň 
způsobil. Muž vyvázl bez zranění. 

Jana Poláková, asistentka, 
HZS Pardubického kraje

Požár lesní hrabanky 
V dubnu hořel les v katastru obce 

Dubá. Po příjezdu první  jednotky 
na místo události bylo průzkumem 
zjištěno,  že  se  jedná o  požár  les-
ní  hrabanky  v  těžko  přístupném 
terénu. Hasiči  k  likvidaci  požáru 
rozsahu cca. 20 × 50 metrů museli 
použít přes 20 000 litrů vody a že-
nijní nářadí. Za necelé dvě hodiny se 
jim přesto podařilo hrabanku uhasit. 
Po závěrečném průzkumu termoka-
merou mohl velitel zásahu místo pí-
semně předat zástupci správy lesů. 
Požár, který  se nacházel nedaleko 
turisticky značené cesty, se  tento-
krát obešel beze škody, ale na místě 
zásahu bylo v průběhu hasebních 
prací nalezeno nedohašené ohniště. 
Proto upozorňujeme, že rozdělávání 
ohně je v lese mimo vyhrazená mís-
ta  zakázáno. Zasahující  jednotky: 
Stanice HZS Doksy, JSDHO Dubá 
a Tuhaň.                         dle zprávy 

por. Bc. Jakuba Suchardy, 
HZS Libereckého kraje 

Ze zakouřeného bytu 
zachráněny dvě osoby
V dubnu přijali hasiči informaci 

o  požáru  bytu  ve  Zlíně  na  ulici 
2. května. Podle oznamovatele ne-
bylo vyloučeno, že se uvnitř nachází 
osoby. K události okamžitě vyjela 
jednotka profesionálních hasičů ze 
stanice Zlín s cisternami a výškovou 
technikou, velící důstojník směny ze 
Zlína a posilové jednotky ze Zlína 
a Fryštáku. Po příjezdu na místo 
události  provedli  hasiči  násilný 
vstup do bytu pomocí hydraulického 
klínu  a  zároveň  rozvinuli  útočné 
vedení  až  do  osmého  patra.  Při 
průzkumu byla v zakouřeném bytě 
objevena jedna dospělá osoba a jed-
no dítě. Oba byli vyvedeni ven a pře-
dáni přivolané posádce zdravotnické 
záchranné služby. Podle zjištěných 
informací požár vznikl při vaření 
na plotně a naštěstí se dál nerozší-
řil. Díky rychlému zásahu tak byly 
obě osoby včas zachráněny a vše se 
obešlo bez zranění. Zakouřený byt 
byl přirozeně odvětrán, a po předání 
místa události se jednotky vrátily na 
své základny.

kpt. Ing. Pavel Řezníček, 
HZS Zlínského kraje 

Letecká nehoda na Znojemsku

Střet dvou vozidel 

Společný zásah dobrovolných 
a profesionálních jednotek v Braníku

Devět jednotek v akci

byla předána do péče zdravotnické 
záchranné služby a následně trans-
portována do Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové. Nehodu nepřežil 
malý pes, který ve vozidle také ces-
toval. Vyprostit bylo nutné i řidiče 
nákladního  automobilu,  nicméně 
ten vyvázl bez zranění. Hasiči ná-
sledně zajistili vozidla proti požáru 
a  událost  předali  k  řešení  Policii 
ČR. Silnice  byla  v místě  nehody 
několik hodin zcela uzavřena.

dle zprávy 
mjr. PhDr. Ondřeje Sezimy, 

HZS Královéhradeckého kraje

tek Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského  kraje  (HZS 
MSK) – ze stanic Slezská Ostrava, 
Fifejdy, Zábřeh, Poruba a Přívoz, 
společně  s  nimi  čtyři  jednotky 
dobrovolných hasičů – Radvanice, 
Michálkovice, Bartovice a Šenov. 
Hasiči  dostali  oheň  pod  kontrolu 
za hodinu a půl, další hodinu a půl 
jim  zabralo  pečlivé  dohašování. 
Ochlazovali  několik  tlakových 
nádob. Chemikálie v poškozených 
obalech  odvezli  na  likvidaci  do 
firmy OZO.

HZS Moravskoslezského kraje, 
foto Tomáš Lach 

Hromadná nehoda
tahu mezi Mohelnicí a Zábřehem. 
Na místě byli 4 zranění lidé, kte-
rým byla  poskytnuta  neodkladná 

předlékařská pomoc a následně byli 
předání do péče záchranářům zdra-
votnické záchranné služby. Hasiči 
rovněž asistovali při transportu do 
sanitních vozidel. Zajistili také pro-
ti vzniku požáru uniklé provozní 
kapaliny. Na místo byl v průběhu 
prací  přivolán  technický  speciál 
s hydraulickou rukou ze šumperské 
stanice, který se podílel na odtahu 
havarovaných vozidel. Střet zkom-
plikoval  dopravu  v  okolí  na  více 
než 4 hodiny, protože po dobu zá-
sahu byla silnice uzavřena. Policie 
odkláněla  dopravu. Zasahovaly 4 
jednotky hasičů:  profesionální  ze 
stanice Zábřeh  a Šumperk  a  jed-
notky SDH Mohelnice a Zábřeh.

dle zprávy 
por. Mgr. Lucie Balážové, 
HZS Olomouckého kraje 
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Radiační kontrolou procházela i vozidla. Hašení vodou bylo málo účinné. Záběr z filmové minisérie Černobyl. Sarkofág elektrárny.

Hasiči zde byli opravdoví hrdinové.

Památník černobylským hasičům.

Zásah v Černobylu byl extrémně 
náročný.

Hasiči z Černobylu
Lidské osudy se umí protnout náhle a nečekaně. Z běžného dne se 
stane začátek velkého dramatu, který ještě právem po mnoha letech 
budí obecné emoce a je předmětem odborných diskuzí. Zdá se, že 
vrstvy času tento příběh skryjí a dostanou mimo zorné pole široké 
veřejnosti. Tak tomu mohlo být i s událostmi souvisejícími s havárií 
jaderné elektrárny v Černobylu ve druhé polovině 80. let 20. století. 
Nedávno natočená filmová minisérie z americko-britské koprodukce 
tento příběh hrdinství, sebeobětování, ale i podcenění síly atomu, 
znovu důrazně a s velkou uměleckou invencí připomněla. Datum 
a místo: 26. duben 1986, Černobyl, Svaz sovětských socialistických 
republik, Ukrajina.

Havárie  v  jaderné  elektrárně 
v  ukrajinském Černobylu  je  po-
važována za nejzávažnější selhání 
bezpečnostních  systémů  v  ději-
nách  světové  jaderné  energetiky. 
Člověk dokázal uvolnit sílu atomu 
pro  vojenské  i  civilní  účely. Na 
straně  jedné  se  rozrůstal  arzenál 
jaderných zbraní, na straně druhé 
síla jádra poháněla lodě, ponorky, 
pomáhala  vyrábět  elektřinu.  To, 
co  postihlo  jadernou  elektrárnu 
v Černobylu,  byla  –  technickým 
jazykem  řečeno  –  parní  expanze 
krytu  reaktoru,  která  iniciovala 
požáry  doprovázené  sérií  dalších 
explozí. To vedlo ke zničení bez-
pečnostních  systémů,  destrukci 
kontrolních  grafitových  tyčí  a  de 
facto k roztavení reaktoru. 

 

Smrtelný dech 
reaktoru 
Přenesme se nyní do 26. dubna 

1986. Měl  to  být  teplý  a  sluneč-
ný  den. Hasiči  ze  stanic HPV-2 
a  HPV-6  z  nedalekého  města 
Pripjať  se připravovali na  rutinní 
službu.  Před  druhou  hodinou 
ranní  byli  hasiči  informování,  že 
v jaderné elektrárně došlo k explozi 
a  požáru. Nikdo  neočekával,  že 
nepřítelem nebude jen oheň a žár, 
ale především záření, jehož inten-
zita dosáhla hodnot překračujících 

normy  až  10  000krát.  Zničený 
reaktor doslova vydechoval smrt… 
Na zásahu se v prvním sledu podí-
lelo 69 hasičů. Ráno 26. dubna byl 
požár reaktoru uhašen. Současně se 
však začaly objevovat jasné znám-
ky ozáření  u  zasahujících hasičů. 
Prvních  40  hasičů  a  pracovníků 
elektrárny  bylo  transportováno 
do Pripjati k lékařskému ošetření. 
Byl na ně hrozivý pohled: masivní 
otoky v obličejových partiích, roz-
sáhlé popáleniny, vysoké horečky. 
Hasiči  si  stěžovali  na  podivnou 
kovovou chuť v ústech a nutkání na 
zvracení. Je s podivem, že profesi-
onální polovojensky organizované 
hasičské  jednotky  neměly  ani  ty 
nejzákladnější prostředky ochrany 
před radiací. O to více překvapivé, 
že tehdejší Sovětský svaz rozvíjel 
civilní i vojenské jaderné projekty 
již  od  50.  let  minulého  století. 
Velkou  negativní  úlohu  sehrál 
zkostnatělý  byrokratický  systém, 
atmosféra  doznívající  studené 
války i možnost zásahů komunis-
tické nomenklatury do odborného 
řízení záchranných prací. Rodiny 
hasičů tak nejprve obdržely zprá-
vu, že zranění jejich blízkých byla 
způsobena  klasickým  požárem. 
Nevolnost a další projevy extrémní 
radiační  expozice  byly  vysvětlo-
vány únikem toxických plynů. Už 
v této době však začal vznikat plán 
na evakuaci všech obyvatel v 30-ti 

kilometrové zóně okolo elektrárny. 
Dne 27. dubna byli zranění hasiči 
převáženi letecky do moskevských 
nemocnic. V květnu však již mno-
ho těchto hasičů nebylo mezi živý-
mi. Zemřeli  na  nemoc  z  ozáření. 
Byli  pohřbeni  ve  dvou  rakvích, 
dřevěné a zinkové. Přesto byly ná-
sledně jejich náhrobky odstraněny 
a  zality  betonem,  protože úroveň 
radiace v místě  jejich posledního 
odpočinku byla stále příliš vysoká. 

„Štěstí z Černobylu“
Byly však případy,  kdy někte-

rým  jedincům z  řad  zasahujících 
hasičů  přálo  neuvěřitelné  „štěstí 
z Černobylu“ a z nemoci z ozáření 
se  dokázali  vyléčit  bez  trvalých 
následků.  Jedním  z  nich  byl  ha-
sič  Leonid  Petrovič  Teljatnikov. 
Tomuto  hasiči–hrdinovi  zřejmě 
pomohla jeho mimořádná fyzická 
kondice a celková odolnost organi-
zmu. Za svoje působení při zásahu 
v areálu elektrárny obdržel major 
Teljatnikov  titul  Hrdiny  Sovět-
ského  svazu.  Jeho  odvahu ocenil 
i  britský  hasičský  svaz  udělením 
medaile za projevenou odvahu. Do 
důchodu odešel Teljatnikov v roce 
1995  v  hodnosti  generálmajora. 
Zásah  v  Černobylu  jeho  zdraví 
nijak nepoznamenal. Tento příklad 
je ovšem výjimkou z pravidla a nic 

nemění  na  tom,  že  to  byli  právě 
hasiči, kdo poznali jako první ni-
čivou sílu zhrouceného jaderného 
reaktoru. 

Omyly i utajení
Hasičské složky nebyly informo-

vány, co je příčinou požáru. I z toho 
důvodu použily na hašení reaktoru 
vodu. Při teplotě požáru okolo 2000 
celsiových  stupňů  však  nemohla 
být voda  jako hasivo účinná. Pů-
sobením  takové  teploty  dokonce 
docházelo k rozpadu molekul vody 
na kyslík a vodík. Místem zásahu 
se  začaly  rozléhat  zvuky  větších 
či menších výbuchů. Hasiči nebyli 
vybaveni ochrannými prostředky. 
Bezpečné  zázemí  jim  nezajis-
tila  ani  jejich  použitá  technika. 
Únikům  radioaktivit  do  ovzduší 
se  podařilo  zamezit  až  devátý 
den. Postupně se začala zlepšovat 
i v počátcích velmi tristní úroveň 
ochrany  před  radiací. O  havárii 
v Černobylské  jaderné  elektrárně 
oficiálně informoval Sovětský svaz 
světovou veřejnost 28. dubna 1986 
prostřednictvím  tiskové  agentury 
TASS. Zajímavé, nikoli však pře-
kvapivé  (uvážíme-li mezinárodní 
kontext  v  80.  letech  20.  století) 
byla  skutečnost,  že  první  zprávy 
o Černobylu se do světa „rozletěly“ 
nikoli ze sovětského, ale švédského 

zdroje. Dne 27. dubna detekovaly 
černobylskou  radiaci  přístroje 
jedné  ze  švédských  jaderných 
elektráren. Jen o den později hlásila 
radiaci v ovzduší i československá 
jaderná elektrárna Dukovany. 

Epilog
Havárie  v Černobylu  uvolnila 

do ovzduší  radioaktivní kontami-
naci v ekvivalentu několika stovek 
jaderných  pum  typu,  který  byl 
použitý při bombardování japonské 
Hirošimy v  roce  1945. Ačkoli  se 
havárie v Černobylu dotkla území 
více zemí světa, shodou okolností 
nepřerostla  tato  obrovská  lokální 
katastrofa v globální  ničivé kata-
klyzma. Výraznou zásluhu na tom 
má i včasný a obětavý zásah hasičů 
bezprostředně po vzniku havárie. 
Trvalou  skvrnou v historii  sovět-
ské jaderné energetiky je však rok 
1986 jako symbol nepřipravenosti 
na řešení krizové situace takového 
rozsahu. Mohlo by  se  zdát,  že  se 
svět z černobylské havárie poučil. 
Rovněž další technologický pokrok 
zajistil zdánlivě bezpečnou kontro-
lu nad probíhající jadernou reakcí. 
Havárie  v  elektrárně  v  japonské 
Fukušimě  v  roce  2011  však  opět 
zvedla varovný prst štěpné reakce 
vůči  lidské  civilizaci. Naštěstí  se 
ukrajinské drama v  Japonsku ne-

opakovalo. Černobyl  tak  zůstává 
v  paměti  jako memento  odvahy 
hasičů  a  dalších  záchranných 
složek.  V  tragických  lidských 
osudech,  které  spojil  zdánlivě 
bezstarostný  slunečný  26.  duben 
1986, je připomínka, že bezpečnost 
jaderných zařízení je absolutní pri-
oritou a krizové plány pro havárie 
v atomových elektrárnách by měly 
být tak precizované, jak výjimečně 
ničivé síly se týkají. 

Připravil Mirek Brát, 
zdroje foto wiki.ru, 

pinterest, flickr, youtube
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Spolupráce profesionálních 
a dobrovolných hasičů
Pomoc dobrovolných hasičů je i na Slovensku nenahraditelná. Svědčí 

o tom statistiky výjezdů slovenských profesionálních hasičů ve spolupráci 
se slovenskými dobrovolnými hasičskými sbory obcí (DHZO). Loni jich 
bylo téměř 5 400. To je nárůst o více než 170 procent v porovnání s minu-
lostí. Jinak řečeno: loni zhruba každý šestý výjezd profesionálních hasičů 
byl ve spolupráci s DHZO. I tato čísla ukazují, že investice do podpory 
dobrovolných hasičů jsou nejlepší prevencí před škodami, které mohou 
mimořádné události napáchat. Akceschopnost slovenských dobrovolných 
hasičů byla v minulých letech zvýšena i jejich vybavením novou techni-
kou, ať už jsou to vozidla Iveco Daily nebo protipovodňové vozíky. Pro 
tento účel byly použity fondy EU. Značné finanční prostředky šly i do 
renovace starší hasičské techniky. 

(zdroj: dobrovolnihasici.sk, ilustrační foto) 

SDH Semily I
Sbor dobrovolných hasičů Semily I (Liberecký kraj) byl založen 24. 

května 1871 společně se sokolskou jednotou. O náležitý výcvik členstva 
se postaral v roce 1875 tehdejší pražský vrchní hasič br. Josef Veselý 
a byly zavedeny i stejnokroje. Památného dne 14. července 1889 byl 
slavnostně vysvěcen a sboru předán nový prapor, který byl zhotoven 
firmou Trenkvald z Prahy. V  tomto  roce dobrovolní hasiči vyměnili 
první zakoupenou dvoukolovou stříkačku za čtyřkolový hydrofor, na 
který museli doplatit 260 zlatých. O rok později odstupuje ze své funkce 
významný člen a starosta spolku bratr Kejklíček a za něho byl jednohlas-
ně zvolen starostou bratr Rudolf Husák, místní lékárník a starosta města 
Semily. Dobrovolní hasiči žili i čilým kulturním a vzdělávacím životem. 
Pořádali plesy, divadla, zúčastňovali se církevních slavností. Sbor pořá-
dal své pravidelné schůze, cvičení a valné hromady, kde se zodpovídali 
ze své činnosti a jak hospodařili v tom kterém roce. V roce 1904 byla 
sborem zakoupena nová parní stříkačka vyrobená firmou R. A. Smékal 
Praha – Smíchov, ev. č. 52, rok výroby 1904. K této stříkačce bylo za-
koupeno i 600 m hadic a veškeré příslušenství. V tomto roce měl sbor 
148 členů. Období obou světových válek bylo spíše útlumové a mnoho 
členů bylo odloučeno i od svých rodin a někteří se již z válečných polí 
nevrátili. V meziválečném období se začala postupně obnovovat činnost, 
byly svolávány schůze, začali pracovat noví funkcionáři. V roce 1922 
se spolek účastnil slavnostního přivítání příjezdu prvního presidenta 
Československé republiky Tomáše G. Masaryka v Semilech… Byl cítit 
živější běh činnosti a z nepatrných začátků sbor vyrostl a zmohutněl 
v organizační hasičské těleso, které ve svém jubilejním roce patřilo po 
stránce organizační, technické, samaritánské i pomocné mezi přední 
organizace SDH v Čechách.

(zdroj textu a snímku: web SDH Semily I)

HASIČSKÁ HISTORIE

Společnost ELEKTROWIN udělila dobrovolným hasičům Osvědčení 
o podílu na zlepšení životního prostředí. Certifikát získalo SH ČMS 
a také KSH. Jedná se o důležité potvrzení celého kolektivního systému 
Elektrowin, že dobrovolní hasiči se v roce 2020 zapojili do projektu Re-
cyklujte s hasiči. „Hasiči tvoří významný článek v systému zpětného 
odběru starého elektra, a  to především v obcích do 500 obyvatel…“, 
potvrdil  již  v minulosti  Roman  Tvrzník,  předseda  představenstva 
ELEKTROWIN  a.s.  „Sbory  dobrovolných  hasičů  působí  skoro  ve 
všech obcích ČR a  jsou občany vnímány  jako spolek, který  se  stará 
o bezpečnost, kulturu a sportovní vyžití v obci, na svou činnost si ale 
vždy musely finanční prostředky obstarat, jednou možností byl přitom 
i sběr šrotu,“ připomněl tehdy Jan Aulický, ředitel kanceláře SH ČMS. 

 INFO Z ČINNOSTI KANCELÁŘE SH ČMS

Ačkoliv rok 2020 byl plný změn 
a omezení v souvislosti s pandemií 
covid-19, hasiči z SDH Bratrušov 
na  okrese  Šumperk  dokázali 
využít  rozvolnění  k  nemalému 
počtu  aktivit.  „Počátkem  roku 
jsme  uskutečnili  nejen  ples,  ale 
také  desátý  ročník  florbalového 
turnaje.  Coby  pořadatelé  jsme 
ocenili,  že  se  do  akce  zapojili 
nejen  hasiči,  ale  také  fotbalisté 
TJ  Sokol,  a  to  v  kategorii  do  35 
let. Z veteránů se zúčastnili  také 
amatérští herci Divadla Bratrušov, 
Pátrači  po  historii  obce  a  okolí. 
V  přestávce  turnaje  si  zahrály 
florbal děti, které nám přišly fan-
dit.  Bratrušovští  hasiči  obsadili 
první místa,“ sdělil starosta sboru 
Petr Miča. „Někteří z hasičů jsou 
sportovci tělem a duší. Pravidelně 

Na soutěžích bodují také veteráni
se  účastní  například  běžeckého 
seriálu Chlapácký běh a šumper-
ského  klání  ŠumpeRUN.  Právě 
tam  významně  zabodoval  Jakub 
Fabiánek  junior,  který  obsadil 
v běhu na deset kilometrů desáté 
místo ve  své kategorii,“  upřesnil 
Petr Miča  který  obsadil  druhé 
místo v kategorii M40.

Úspěšní na soutěžích
Fyzickou zdatnost  trénují  také 

družstva mužů a žen. Vloni star-
tovali  mj.  na  pěti  pohárových 
soutěžích,  které  většinou  tvoří 
s pomocí několika veteránů. Bylo 
tomu  tak  v  Jakubovicích,  kde 
svým  výkonem  dosáhli  na  páté 
a desáté místo, v Kamenné získali 

bramborovou medaili,  v  Dolní 
Moravě se radovali ze sedmé příč-
ky. Prioritou veteránů byly soutěže 
Velké  ceny  okresu  Šumperk. 
„V Bludově  obsadili  třetí místo, 
v Sobotíně druhé, tým z Třeštiny 
dosáhl  vynikajícího  času  požár-
ního útoku 18,35 sekundy a slavil 
vítězství, v Bohuslavicích obsadili 
veteráni sedmé místo. V celkovém 
hodnocení  obsadili  třetí  místo 
a  výsledkem  se  nominovali  do 
soutěže mistrů Velké  ceny Šum-
perk a opět slavili, neboť stáli na 
třetím  stupínku  vítězů,“  uvedl 
velitel sboru Lubomír Bín. Podle 
jeho  slov  následovaly  „pohárov-
ky“,  na  kterých  se  hasiči  z Bra-
trušova uvedli ve výborné formě. 
V Kamenné zvítězili, stejně jako 
v Lesnici a Dolní Moravě. Věkové 
složení veteránů je od 41 do 63 let.

Mladí hasiči
V  Bratrušově  nechybějí  ani 

mladí  hasiči,  kteří  vloni  neměli 
mnoho příležitostí se scházet. Jak 
připomněla  vedoucí Radka  Juři-
nová,  některé  děti  se  zúčastnily 
soutěží Odyssea, což jsou závody 
v  různých  sportovních  disciplí-
nách. Vloni  na  jaře  absolvovaly 
kurs první pomoci na střední zdra-
votnické  škole.  „Trénovat  jsme 
sice začali v září, ale podzim opět 
přinesl vlnu pandemie a do konce 
roku už jsme se nesešli. Věříme, 
že se letos vše uklidní a budeme 
se  opět  moci  scházet,  soutěžit 
a pořádat zajímavé aktivity. Děti 
se moc těší.“

Zásahová jednotka
Zásahová jednotka JPO III vyjela 

k deseti  událostem. Nejnáročnější 
byly  zásahy  při  lokálních  zápla-
vách po vydatných deštích. Hasiči 
odklízeli  s  dalšími dobrovolnými 
a profesionálními jednotkami napla-
veniny, pročišťovali koryta vodních 
toků, čerpali vodu ze studní a sklepů 
v nejvíce zasažené obci Šumvald. 
„Provedli jsme dvě prověřovací cvi-
čení, zaměřená byla na výcvik s dý-
chací  technikou při  simulovaném 
požáru kostelní střešní konstrukce. 
Druhé cvičení bylo zaměřeno na fik-
tivní požár dopravního prostředku, 
spojené s výcvikem použití lafetové 
proudnice  na  vozidle CAS Tatra 
148,“ upřesnil velitel Lubomír Bím.

Spolupráce s obcí
„Moc bychom chtěli poděkovat 

obecnímu  úřadu  za  rozmanitou 
podporu a poskytnutí dotace. Díky 
tomu jsme nakoupili další potřebné 
vybavení. U nás je to ze strany obce 
pravidelná podpora akcí, které po-
řádáme. Vážíme si spolupráce s TJ 
Sokol, která nám umožňuje trénink 
na hřišti.  Jsme vděční za možnost 
pronájmu sportovního areálu k po-
řádání oslav, závodů v přespolním 
běhu. Máme  kvalitní  hasičskou 
partu  a  podporu našich blízkých, 
vážíme si výchovy mládeže, mnozí 
se jistě postupně stanou našimi ná-
sledníky,“ sdělil Petr Míča, starosta 
SDH s tím, že v současné době tvoří 
sbor 76 členů, z toho je 24 mladých 
hasičů.                     Věra Nutilová, 

foto: archiv sboru

I  když  současná  situace  příliš 
nepřeje  spolkové  činnosti  dobro-
volných hasičů,  hasiči  ze Stýskal 
v  okrese  Plzeň-sever  rozhodně 
nezahálí.
V  loňském  roce  se  stýskalští 

hasiči  zúčastnili  několika  soutěží 
Chodské hasičské ligy a stihli také 
objet všechny kola v rámci Západo-
české hasičské ligy. „Soutěží Zápa-
dočeské hasičské ligy se pravidelně 
zúčastňujeme teprve třetím rokem 
s velmi mladým  týmem. Stále  se 
tedy považujeme spíše za nováčky, 
kteří  sbírají zkušenosti. Proto cel-
kové  devatenácté místo  v  sezoně 
roku 2020 považujeme za úspěch“ 
sdělil Ladislav Nový, starosta SDH 
Stýskaly.

 

Noční soutěž
Moc je mrzelo, že se nepodařilo 

uspořádat  druhý  ročník  soutěže 
Night  cup  Stýskaly  –  atraktivní 
soutěže v nočních požárních úto-
cích. Původní  termín byl přeložen 
a nevyšel ani ten druhý, podzimní. 
„Noční  požární  útoky  vzbudily 
mezi účastníky velmi kladný ohlas. 
Poprvé jsme je pořádali u příležitos-
ti 105. výročí založení sboru v roce 
2018. Zdálo se nám, že zájem o po-
žární sport ze strany veřejnosti po-
někud uvadá, proto jsme se rozhodli 
soutěž  zatraktivnit  a  uspořádat  ji 
v noci, včetně atraktivního nasvíce-
ní a pyrotechnických efektů. To, že 

bude mít soutěž takový ohlas, jsme 
rozhodně nečekali, a proto jsme se 
rozhodli v organizaci pokračovat“ 
uvedl starosta sboru.

Z nohejbalu o berli
V obci Stýskaly  se,  stejně  jako 

v mnoha podobných obcích, hasiči 
snaží udržovat  společenský život. 
Každý rok organizují hasičský bál, 
několik  let  se  snaží udržet  tradici 
masopustního průvodu, rozsvícení 
vánočního  stromečku  a  spoustu 
dalších akcí. V letošním roce by rádi 
uspořádali 25. ročník nohejbalového 
turnaje, který nese název Stýskalská 
berle. „Tento název vznikl hned při 
prvním ročníku v roce 1994, když 
se dva naši členové sešli v průběhu 
turnaje  nezávisle  na  sobě na  chi-
rurgické  ambulanci  se  zraněnou 
achilovkou,“  říká Ladislav Nový. 
Kromě  toho  se  hasiči  starají  také 
o obecní rybník, který byl v uply-
nulém  roce  revitalizován  a  slouží 
jako  požární  nádrž.  V  rybníce 
chovají  ryby  a  umožňují  rybolov 
místní občanům. 

 

Mladí hasiči
Hasiči  se  také  věnují  výchově 

svých následovníků.  „V  současné 
době máme  v  činnosti  kolektiv 
mladých hasičů, ve kterém máme 
přihlášeno  asi  30  dětí místních 
i  přespolních. Máme  v  činnos-

Malé radosti ze Stýskal
ti  družstva  přípravky, mladších 
i starších dětí. Snažíme se pro děti 
vymýšlet  různé  akce  tak,  aby  je 
hasičina bavila  a  abychom v nich 
vzbudili sounáležitost s obcí, v níž 
žijí. Velké poděkování  patří  panu 
Josefu Nehonskému, který kolektiv 
mladých hasičů od roku 2015 vede 
a  jeho  činnosti  věnuje  obrovské 
množství svého času,“ dodává sta-
rosta. V letošních jarních měsících 
připravili nejen dětem z kolektivu 
v okolí obce na lesních cestách dvě 
naučné stezky, na nichž děti plnily 
různé úkoly. Na jedné to byly různé 
dovednostní  a  hasičské  soutěže, 
na  druhé  pak  různé  velikonoční 
zajímavosti.

  

Epilog
 „Máme to štěstí, že nás v naší 

činnosti  velmi  podporuje Obecní 
úřad Žilov, pod který naše obec spa-
dá, a stejně tak si vážíme podpory 
větších a menších  sponzorů, kteří 
nás nikdy nenechali na holičkách,“ 
uvedl  starosta  sboru. V  současné 
době například obec financuje  re-
konstrukci hasičské zbrojnice, kde 
dojde ke  zvětšení  prostor  garáže. 
Bude tak dost místa na uskladnění 
hasičské techniky, mimo jiné také 
historické stříkačky firmy Stratílek 
z  roku 1913, kterou členové kom-
pletně zrekonstruovali u příležitosti 
100. výročí  založení  sboru v  roce 
2013 a  se kterou  již  dvakrát  hrdě 
navštívili Hasičské slavnosti v Li-
toměřicích. Radost sboru a jednotce 
také udělalo nové vozidlo Ford Tran-
sit včetně přívěsného vozíku, které 
financovaly obec Žilov, dotace GŘ 
HZS ČR a Plzeňský kraj. Převze-
tím vozidla  skončila věrná  služba 
Avii A30,  která  sloužila mnoho 
desítek let. Nové auto záhy zaměst-
nali. V  pravidelných  intervalech 
dezinfikovali  veřejná prostranství 
v katastru obce Žilov.

Věra Nutilová, 
foto: archiv SDH Stýskaly

„Vétřieska“ v akci
Nedaleko obce Liptál na Vsetín-

sku zasahovalo v dubnu osm jed-
notek  u  požáru  lesního  porostu. 
U  zásahu  nechyběla  ani  Praga 
V3S dobrovolných hasičů z Lho-
ty  u Vsetína. Dopravu  na místo 
události  hasičům  stěžoval  těžce 
přístupný podmáčený terén.

Výcvik leteckých 
záchranářů 
V dubnu se uskutečnil na Letišti 

České Budějovice pokračující vý-
cvik Letecké záchranné služby Ji-
hočeského kraje se zaměřením na 
plnění úloh HEC (Human External 
Cargo). Výcviku se zúčastnili  tři 
piloti, devět leteckých záchranářů 
LZS  Jihočeského  kraje,  čtrnáct 
lékařů  LZS  Jihočeského  kraje, 
šest příslušníků HZS Jihočeského 
kraje  a  instruktoři  společnosti 
DSA, a. s. 

foto ZZS JČ

VE ZKRATCE
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V dnešním zastavení naší pravidelné rubriky se vypravíme do Pra-
hy-Běchovic za tamním zdařilým hasičským webem. Nejprve několik 
poznámek k historii SDH Praha-Běchovice. Sbor dobrovolných hasičů 
zde byl ustaven v roce 1895. Jak půvabně konstatuje hasičská kronika: 
„Sbor čítal 19 členů a po čtyřnedělní horlivé činnosti sbor konal 1. veřej-
né cvičení se strojem na dvoře v Poště a útok na Poštu, vše za vrchního 
velení cvičitele Jana Kocourka. Tím sbor prvně předstoupil před soud 
veřejnosti  a  pozvaných okolních  hasičských  sborů.  Již  brzy  po  svém 
založení prodělal a přijal sbor Křest ohněm při požáru v Sibřině, jehož 
se jako prvního účastnil…“ Hasiči z Běchovic nejen hasili požáry, ale 
„hasili“ i touhu po vědění. V roce 1903 založili dokonce vlastní veřejnou 
knihovnu. Organizovali  rovněž  přednášky  zdravotnické,  vlastenecké 
i technické. O rok později si postavili i divadelní scénu. Zřídili spolko-
vou pokladnu na pomoc rodinám zemřelých členů sboru. Zdá se, že se 
stejnou vervou se ujali potomci otců zakladatelů i díla vytvoření moderní 
webové prezentace, která funguje na zabezpečené doméně prvního řádu. 
Internetová prezentace hasičů z Běchovic se nám velmi líbila. Nenašli 
jsme nic, co bychom mohli tomuto webu vytknout po stránce obsahové či 
formální. Kromě webu využívají běchovičtí hasiči velmi aktivně i twitter, 
instagram a facebook. Poslední jmenovanou síť využívají i jako „link“ 
pro webovou fotogalerii. 

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 v květnu před deseti lety? 
Naše rubrika vám chce připomenout události, příběhy, zprávy: tuctové 
a všední či naopak výjimečné a důležité z obecného i hasičského hlediska, 
které se udály již před více lety. Můžete pak porovnávat, zda je aktuální 
období roku 2021 podobné či jiné, než bylo to, které se již po pás propadlo 
do řeky času… 
 Přenesme se v čase do jara roku 2011, kdy se Česká republika účastnila 

mezinárodního cvičení MODEX.EU v Holandsku. Akce se uskutečnila 
v Ossendrechtu, v areálu tamní policejní akademie. Jednalo se o evropské 
cvičení modulů civilní ochrany, jehož cílem bylo prověřit taktické mož-
nosti a spolupráci záchranných týmů členských států EU při záchranných 
operacích. MV-generální  ředitelství HZS ČR na  toto  cvičení  vyslalo 
odřad na velkokapacitní čerpání vody. Námětem cvičení byla simulovaná 
mimořádná událost (orkán „Kyril“ a následné povodně) ve fiktivní zemi 
K-land, která následně požádala EU o pomoc. 

(ilustrační foto: HZS ČR)

Úvodní strana webu

(dokončení materiálu ze strany 1)

Stránky SDH Praha-Běchovice 
https://www.sdhbechovice.cz/

VE ZKRATCE

Kolínští hasiči jsou velmi aktivní při akcích spojených s dobrovolným 
dárcovstvím krve. OSH Kolín připravilo pro dobrovolné hasičské dárce milý 
dárek – plecho-
v ý   h r n íč ek , 
který  jim bude 
každým  douš-
kem připomínat 
jejich nezištnou 
d á r c o v s k o u 
ochotu.  Jedna 
z  posledních 
akcí tohoto typu 
se  uskutečnila 
v  dubnu  s  ná-
z vem  Da r u j 
krev  s  dobro-
volnými hasiči. 

foto FB 
OSH Kolín 

V pátek 16.  dubna 2021 došlo 
v hasičské zbrojnici Sboru dobro-
volných hasičů v Kytíně k předání 
3.000 ks  respirátorů FFP2, které 
od Nadačního  fondu REGI Base 
I. převzal  Ing. Josef Myslín,  sta-
rosta Okresního  sdružení  hasičů 
Praha-západ.  Tyto  respirátory 
budou  následně  rozděleny mezi 
hasiče okresu Praha-západ od 70 
let věku. Za Nadační fond REGI 
Base  I.  byl  přítomen  předseda 
správní  rady  Bc.  Hynek  Čech 
společně  se  zástupci  sponzorské 
firmy OMD Vision, s. r. o. Tohoto 
aktu  se  dále  zúčastnil  Ing.  Jan 
Šrůtek,  člen  Okresní  odborné 
rady  velitelů OSH Brno-město, 
a Miloslav  Holý,  starosta  obce 
Kytín  a  zástupce  domovského 
SDH místa předání, v neposlední 
řadě náměstek starosty OSH Pra-
ha-západ.  Předání  probíhalo  za 

účasti zástupců těchto médií: TV 
Praha, Týdeník Policie, Příbram-
ský  deník  a  Zpravodaj Mníšku 
pod Brdy. Okresní sdružení hasičů 
Praha-západ si velmi váží velko-

Respirátory pro hasiče seniory 
rysého daru od Nadačního fondu 
REGI Base  I. Tato  skutečnost  je 
pro nás o to víc významná, neboť 
respirátory  budou  putovat  našim 
dříve  narozeným  hasičům  jako 

Pane ministře, jak hodnotíte 
nasazení a pomoc dobrovolných 
hasičů (sbory dobrovolných hasi-
čů, jednotky sborů dobrovolných 
hasičů obcí) v uplynulém pande-
mickém roce?
Pandemie  covidu-19  nám  po-

tvrdila  to,  jak  jsou  dobrovolní 
hasiči  důležití.  Jejich pomoc pro-
fesionálním jednotkám, stejně jako 
například zajištění rozvozu roušek 
a dezinfekce nebo dezinfekce ve-
řejných  prostor  byla  pomocí  na-
prosto zásadní. Všem dobrovolným 
hasičům opravdu děkuji  za  jejich 
nasazení a ochotu pomáhat.

Práce, kterou dobrovolní hasiči 
odvádí, je zásadní 

Na otázky Hasičských novin odpovídá ministr vnitra ČR Jan Hamáček
 Měl by být status dobrovol-

ných hasičů na stejné úrovni, 
jakou požívají například aktivní 
zálohy Armády ČR?

Myslím, že tyto dvě věci nelze 
zcela  porovnávat,  aktivní  zálohy 
jsou zřízeny k trochu jinému účelu, 
než k  jakému  jsou zřízeni dobro-
volní hasiči. V tuto chvíli považuji 
stávající stav za dostatečný, ovšem 
samozřejmě  nevylučuji možnost, 
že by v budoucnu nemohlo k nějaké 
změně legislativy dojít.

 

Neohrozí současné enormní 
výdaje státu pomoc a podporu 
pro dobrovolné hasiče v dalším 
období?

Práce, kterou dobrovolní hasiči 
odvádí,  je zásadní a  jejich  role  je 
nezastupitelná. Ke krácení podpo-
ry by  tedy nemělo dojít. Bohužel 
máte pravdu v tom, že výdaje státu 
určené na pomoc občanům v době 
pandemie jsou nyní velmi vysoké 
a někde se to musí projevit. Udělám 
ale  vše  pro  to,  aby  to  dobrovolní 
hasiči nepocítili.

 Jak hodnotíte spolupráci mezi 
profesionálními a dobrovolnými 
hasiči (zejména v aktuálním 
kontextu pandemie)? 

Spolupráce mezi profesionální-
mi a dobrovolnými hasiči funguje 
velmi dobře dlouhodobě a pande-
mie nám to znovu ukázala. Všichni 
si za poslední rok sáhli na dno psy-
chických i fyzických sil a všichni 
mají můj respekt. Ještě jednou díky 
za Vaši práci.

Děkuji za rozhovor. 
Mirek Brát 

foto: Odbor tisku a PR MV ČR

Všechno zlé nás posílí…
rozhovor s Jiřím Kubizňákem, starostou SDH Golčův Jeníkov

v České republice, který byl zalo-
žen roku 1870. Jak už jsem uvedl, 

v  loňském roce  jsme si chtěli  tuto 
dlouholetou  tradici  připomenout 

prostřednictvím velkolepých oslav, 
bohužel se tak nestalo. Jako kolek-

tiv, kamarádi a kolegové se pravi-
delně scházíme, pořádáme několik 
tradičních  akcí,  soutěží,  ukázek 
techniky  a  další.  Jako  starosta 
jsem hrdý na to, že nezapomínáme 
na naše  starší  hasiče,  společně  se 
všichni  pravidelně  scházíme  při 
různých výročích členů a společně 
to oslavíme.

Jaké je vaše přání pro nadchá-
zející měsíce? 
Chtěl bych touto cestou poděko-

vat všem dobrovolným hasičům za 
jejich odvahu, obětavost a nasazení. 
Přeji  si,  abychom brzo  pandemii 
porazili. Pevně věřím, že všechno 
zlé nás posílí.

Děkuji za rozhovor.
Mirek Brát, foto archiv 

SDH Golčův Jeníkov

alespoň  vyjádření  symbolického 
díku  a  podpory  v  této  době,  jež 
není lehká pro nikoho z nás. Při-
bližně mezi  550  hasičů  seniorů 
budou  respirátory  průběžně  roz-
děleny  prostřednictvím  zástupců 
jednotlivých  okrsků.  Starosta 
OSH  Praha-západ  Josef Myslín 
a  jeho  náměstek Miloslav Holý 
seznámili také přítomné zástupce 
poskytovatele  daru  i  přítomných 
médií  s činností okresního sdru-
žení  v  době  pandemie,  jako  je 
např. využití 3D tisku pro výrobu 
ochranných  pomůcek  a  jejich 
následná distribuce do zdravotnic-
kých, sociálních a dalších zařízení 
určených pro službu obyvatelstvu. 
Ještě jednou děkujeme za podpo-
ru, které si velice vážíme! 

Petra Myslínová Cejpková, 
kancelář OSH Praha-západ 
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V roce 2016, po dohodě s Měst-
ským úřadem ve Vodňanech, jsme 
se rozhodli podat na Ministerstvo 
vnitra ČR žádost o grant k zakou-
pení nové automobilové hasičské 
cisterny. 
Dotační grant se nám povedlo 

získat  až  na  jaře  roku  2020. Dle 
podmínek  jsme  si  mohli  určit 
technické  požadavky.  Prioritou 
bylo,  aby  automobilová  cisterna 
odpovídala  terénním  i  klimatic-
kým podmínkám a zároveň se do 
vozidla vešlo šestičlenné družstvo 
výjezdové jednotky. Dále bylo dů-
ležité, aby mělo vozidlo dostatek 
úložného  prostoru  na  potřebné 
vybavení k různým zásahům v na-
šem městě a okolí. Podstatné bylo 
i  to,  aby  cisterna pojmula dosta-

tečné množství vody (4 000 l). Ve 
výběrovém  řízení  na  dodavatele 
vozidla vyhrála firma THT Polička 
s  jejich  automobilovou  cisternou 
TATRA TERRA CAS 20/ 4000/ 
240 -S2R, která splňovala všechny 
požadované podmínky. Za poříze-
ní nového vozidla bychom chtěli 
poděkovat Ministerstvu  vnitra 
ČR, Krajskému úřadu Jihočeské-
ho  kraje  a městu Vodňany,  kteří 
se  spolupodílely  na  financovaní 
vozidla,  a  to  v  celkové  částce 
7.258.669 Kč včetně DPH. Věříme 
že bude dobře sloužit obyvatelům 
města Vodňan a okolním obcím, 
tak  jako  sloužila Tatra  148 CAS 
32. Za výjezdovou jednotku SDH 
Vodňany velitel Vlastimil Žák. 

zdroj FB SDH Vodňany 

Vodňany mají 
novou hasičskou cisternu

Jednotka SDH Sněžné se dočka-
la nového vozidlového přírůstku, 
nahrazujícího dosluhující Avii po 
třiceti letech. Z důvodu maximální 
využitelnosti  vozidla  bylo  členy 
JSDH Sněžné  požadováno  vozi-
dlo v  takovém rozsahu, aby plně 
nahradilo  dosluhující Avii.  Z  fi-
nančního  i  technického  hlediska 
bylo vybráno vozidlo na podvozku 
IVECO DAILY. V  rámci  výbě-
rového  řízení  se  konstruktérem 
vozidla stala THT Polička, s. r. o., 
a ve spolupráci s členy JSDH bylo 
vozidlo  navrženo  v  požadova-
ných  technických  podmínkách 
a  zhotoveno  do  finální  podoby, 
jako  dopravní  automobil  v  pro-
vedení  technickém DA–L1T.Na 
automobil  byla  vyžádána  výjim-
ka  na  hmotnostní  kategorii  nad 
3 500 kg s devíti místy sezení pro 
posádku.  Iveco  pohání  přeplňo-
vaný  vznětový motor  o  výkonu 
135 kW s manuální šestistupňovou 
převodovkou. Karoserie typu fur-
gon  umožňuje  oddělení  prostoru 
posádky  od  úložného  prostoru 

s  vybavením.  Pro  vytápění  pro-
storu  posádky  je  vozidlo  vyba-
veno  nezávislým  topením. Dále 
je  v  prostoru  posádky  uloženo 
vybavení  pro  záchranu  na  vodě, 
první  pomoc,  vakuová matrace, 
dýchací technika a náhradní tlako-
vé lahve, ruční radiostanice, ruční 
svítilny, skládací páteřová nosítka 
a vzduchové zvedací vaky. Úložný 
prostor  byl  navržen  z  hlediska 
akceschopnosti zásahové jednotky 
předurčené pro dopravní  nehody 
tak, aby plně vyhovoval požadav-
kům mimořádných  událostí. Na 
výsuvných platech na podlaze  je 
uložena motorová stříkačka PS 12, 
hydraulické vyprošťovací zařízení 
WEBER  s  pohonnou  jednotkou 
a  vysokotlaké  hasicí  zař ízení 
s nádrží 150 litrů vody a 20 litrů 
pěnidla  určené  pro  rychlý  zásah 
na počínajících a malých lokálních 
požárech. Hladinu vody v nádrži 
zobrazuje hladinoměr usazený nad 
vysokotlakým  zařízením.  Čer-
padlo  vysokotlakého  zařízení  je 
poháněno benzinovým motorem. 

Zpráva z SDH Sněžné: Iveco nahrazuje Avii
Délka hadice 60 metrů umožňuje 
zásah  i  mimo míst  dostupných 
pro  vozidlo.  Ve  středové  časti 
je  na  dvou  výklopných  platech 
uloženo pilařské vybavení,  ruční 
vyprošťovací  nástroj,  páčidla, 
reflexní  kužely,  ochranné  desky 
a požární vybavení. Na výsuvném 
platě  jsou  samozřejmostí  hadice 
B a C. V podvěsu je uložen tele-
skopický  skládací  žebřík  délky 
4  metry  o  nosnosti  až  500  kg 
nebo  používání  třemi  osobami 
současně. V horní  části  prostoru 
jsou uloženy  sací  hadice,  lopaty, 
cestářská  košťata  a  trhací  hák. 
Osvětlení vozidla a okolí je zajiš-
těno led světly a červeno modrým 
světelným výstražným zařízením. 
Celková cena vozidla se vyšplhala 
na  2.217.000  Kč.  Vozidlo  bylo 
spolufinancováno Ministerstvem 
vnitra  –  GŘ  HZS  ČR,  krajem 
Vysočina, SDH Sněžné, městysem 
Sněžné  a  dobrovolnými  dárci, 
firmami a rekreačními středisky, 
kteří  se  rozhodli podpořit nákup 
dopravního automobilu pro JSDH 
Sněžné. Všem dárcům patří velké 
poděkování za poskytnutí finanční 
podpory.  Poděkování  patří  také 
společnosti  THT  Polička,  s.r.o., 
jejím  konstruktérům  se  kterými 
byla  po  celou  dobu  realizace 
vozidla vždy prvotřídní domluva 
a ochota vozidlo postavit dle na-
šich požadavků. 

Petr Veselský, 
velitel JSDH Sněžné, 

zdroj foto: FB SDH Sněžné

Hasičský záchranný sbor Ústec-
kého kraje bezplatně předal obci 
Lubenec cisternovou automobilo-
vou stříkačku CAS 15. Technika, 
která byla k dispozici pro zásahové 
činnosti  profesionálních  hasičů, 
bude dále sloužit ke stejnému úče-
lu dobrovolným hasičům v Luben-
ci. Místní jednotka patří z hlediska 
počtu  zásahů  k  nejaktivnějším 
dobrovolným  jednotkám  v  této 
oblasti Ústeckého kraje. Vzhledem 
ke své dislokaci nezřídka vyjíždí 
k  zásahům  i  na  území Karlovar-
ského,  Plzeňského  či  Středočes-
kého  kraje. Významně  se  podílí 
na zásazích při dopravní nehodách 
na  rychlostní  komunikaci  (dnes 
částečně  i  dálnici)  Praha-Karlo-
vy Vary. K  samotnému  předání 
došlo  v  areálu  stanice  Žatec  za 
účasti  ředitele  HZS Ústeckého 
kraje plk. Ing. Romana Vyskočila 
a  starosty  obce  Lubenec  Jiřího 
Chaloupeckého.            (HZS ÚK)

SDH Kudlovice (Zlínský kraj) 
obdržel  devítimístný  dopravní 
automobil  Renault Master  (vůz 
dodala  f i rma  MOTO-TRUCK 
CZ  s.r.o.). Na  zakoupení  vozidla 
přispěl  Zlínský  kraj  i  GŘ HZS 
ČR. Dodejme pro  zajímavost,  že 
zadní náprava vozidla je vybavena 
pomocným vzduchovým odpruže-
ním, které zlepšuje jízdní komfort 
pro osádku. 

(zdroj foto: pozary.cz)

„Každoročně pořádáme kulturní 
a  společenské  akce  pro  občany 
naší  obce  jako  jsou  tradiční  ha-
sičský ples či letní hasičský výlet. 
Jde o kulturní akci s odpoledním 
programem pro děti, ve kterém je 
množství her a zábavy, o přípravu 
her  se  starají  dorostenci  a  starší 
žáci  za  pomoci  členů  sboru,  ve 
večerních  hodinách  pokračuje 
program  taneční  zábavou  pro 
dospělé.  K  pravidelným  akcím 
patří  také  zabíjačka  na  obecním 
vánočním  jarmarku.  Střídáme  se 
s místním fotbalovým oddílem TJ 
Šumice v pořádání masopustního 
průvodu,“  uvedl  starosta  sboru 
Michal Uher.

Spolupráce se školami
Ve spolupráci s mateřskou ško-

lou  zásahová  jednotka  pořádá 
pravidelně u příležitosti Dne dětí 
požární  cvičení.  Jedná  se  o  fin-
govaný  požár  mateřské  školy, 
při  kterém  si  jednotka  prověří 
evakuaci dětí, což je pro předško-
láky nevídaný zážitek. Za odměnu 

Technika profesionálů 
do rukou „dobráků“

Nový Renault 
pro SDH Kudlovice

pokaždé dostávají dva malé dárky, 
tím  prvním  je  sladká  pozornost. 
Druhý  dárek  vítají  s  nadšením, 
protože si mohou vyzkoušet hašení 
s  „opravdovou“  proudnicí  nebo 
džberovou  st ř íkačkou.  Hasiči 
vyšli vstříc žádosti základní školy 
a připravili pro žáky Den s hasiči. 
Ti  jim  formou přednášky popsali 
práci  hasičů  a  názornou ukázkou 
předvedli základy zdravovědy. Poté 
se žáci přesunuli na hasičské hřiš-
tě, bylo jim předvedeno vybavení 
hasičského vozu, měli možnost si 
vyzkoušet skutečné hašení požáru 
hasicím přístrojem.

Obměna techniky 
 
Výjezdová jednotka JPO V vlo-

ni  vyjela  k  několika  událostem, 
například  požáru  podkroví  obyt-
ného domu, technické pomoci při 
odstraňování větví na komunikaci. 
Aktivně  hasiči  pomáhají  při  čiš-
tění  sil  na místní  farmě,  čištění 
studní. Pálí klestí v  lese po těžbě 
a  následně  dohlížejí  na  ohniště 
a  sbírají  kovový  odpad.  „V  roce 

V loňském roce, kdy se na ce-
lém světě začal šířit covid-19, jsme 
opět dokázali, že v naší republice 
máme šikovné lidi. Například při 
nedostatku roušek jsme šili vlast-
níma rukama, po domácku, úžasné 
modely s vychytanými střihy. Tyto 
jsme dokonce  rozesílali  do okol-
ních států, kde byl větší nedostatek 
roušek než u nás. Roznášeli jsme 
jídlo  a  nákupy  starším  osobám, 
expedovali  různý  materiál  po 
republice,  atd. Když  jde  „jak  se 
říká do tuhého“, dokážeme se jako 
národ  semknout  a  ukázat  svoji 
pracovitost,  vynalézavost  a  také 
dobré srdce. 
I v našem okrese se našla řada 

sborů,  které dle  situace  a potřeb 
pomáhaly. Materiální pomoci bylo 
relativně dost, ale začaly docházet 
finance. Proto naše Okresní sdru-
žení hasičů v Uh. Hradišti oslovilo 
sbory, jejich členy a v případě zá-
jmu i rodinné příslušníky, zda by 
nepřispěli „nějakou tou korunou“. 
Vybralo se 90 tisíc korun, které dle 
rozhodnutí VV OSH byly rozděle-
ny pro nemocnici v Uh. Hradišti 
a Domovy pro seniory v Buchlovi-
cích, Nezdenicích a v Uh. Hradišti. 
Oficiální  předání  symbolických 
šeků  a  respirátorů,  věnovaných 
sponzory  (např.  REGI Base  I.), 
se uskutečnilo v prosinci 2020 na 
sekretariátu OSH Uh. Hradiště za 
přísných  hygienických  opatření. 
Za OSH UH byl přítomen starosta 
Václav Holásek  spolu  s  náměst-
kem JUDr. Jiřím Gavlasem. 
Toto  krátké  setkání  bylo  za-

znamenáno  i  regionální  televizí 
a místním tiskem. Výkonný výbor 
OSH Uh. Hradiště by chtěl  ještě 
jednou  poděkovat  všem,  kdo  se 
zapojili  do  této  finanční  pomoci 
pro potřebné. 
Nám  všem  přejeme  hodně 

zdraví  a  brzké  ukončení  krizové 
situace,  abychom  se mohli  opět 
setkávat  na  příjemnějších  hasič-
ských akcích. 

Výkonný výbor 
OSH Uherské Hradiště

V Šumicích se stále něco děje
Hasičský  sbor  v  Šumicích  v  okrese Uherské Hradiště  byl 
založen v roce 1894. Tehdy měl 18 členů, v současné době 
je v SDH 71 členů, z toho je 27 mladých hasičů. 

2020 zakoupila obec pro sbor „no-
vou“  cisternovou  automobilovou 
stříkačku od SDH Adršpach.  Jde 
o čtrnáct let starou CAS 16 MAN, 
se kterou jsme nadmíru spokojeni. 
Nahradila  téměř  padesátiletou 
CAS 25 Škoda RTHP, která však 
naštěstí  neskončila  na  vrakovišti, 
ale  zamířila  do  soukromé  sbírky 
sběratele  v Kralupech  nad Vlta-
vou,“ připomněl velitel Josef Boris.

Hasičský sport
Hasičský rok si zpestřují druž-

stva mužů a žen účastí na okrskové 
soutěži. Občas se zúčastní mimo-
řádné  soutěže  zařazené  do Velké 
ceny  okresu Uherské Hradiště. 
V  loňském  roce uspořádali  první 
ročník  noční  soutěže mužů,  žen 
a  dorostu: Memoriál  Stanislava 
Mudráka  v  požárním útoku. Zú-
častnilo  se  celkem  15  družstev. 
Třetí místo mužů a  čtvrté pořadí 
žen vyvolalo v Šumicích nemalou 
radost. Kroužek mladých  hasičů 
pod  vedením  Pavla  Lekeše  se 
účastní  každoročně  řady  soutěží. 
Patří  k  nim  seriál  Velké  ceny 
mladých  hasičů  okresu Uherské 
Hradiště, kde několikrát zvítězili. 
Jedna z dílčích soutěží je pořádána 
v Šumicích pod názvem: O pohár 

starosty obce. Děti se účastní hry 
Plamen,  v  posledních  pěti  letech 
dokázali mladí  hasiči  postoupit 
z  jeho  okresního  kola  na  soutěž 
krajskou. 
Pro  děti  je  každoročně  vypra-

cován  plán  akcí. Mimo  soutěží 
a  tréninků je pro ně pokaždé při-
praveno ukončení sezóny s kolegy 
z Míkovic, nechybí návštěva aqua-
parku, laserová hra nebo exkurze 
na  stanici  profesionálních hasičů. 
V  letních  prázdninách  pořádají 
hasiči  pro mládež  několikadenní 
soustředění  v  zajímavých  loka-
litách,  například Malé Morávce, 
Žítkové nebo ve Stráních na úpatí 
Bílých Karpat. 

Poděkování za zásah
„Koncem roku 2020 se hasičům 

z jednotky dostalo krásného podě-
kování.  Starosta  obecního  úřadu 
Josef  Jančár  obdržel  děkovný 
dopis.  Patřil  veliteli  Josefu Bo-
risovi  a  členům  jednotky Lukáši 
Ježkovi  a  Vítězslavu  Borisovi. 
Šlo o to, že uvedení hasiči se po-
starali o nemocnou paní, která na 
dvoře svého domu upadla a nebyla 
schopna  vstát.  Když  se  jí  dcera 
opakovaně  nemohla  dovolat  na 
telefon,  zavolala  sousedce,  která 
zjistila  co  se děje. Protože dcera 
bydlí v Uherském Hradišti, které 
je vzdáleno 25 km od naší obce, 
bylo jednoduší okamžitě požádat 
o pomoc velitele hasičů. Ten zalar-
moval další  členy  jednotky. Poté 
přelezli plot, pomohli jí a společně 
počkali do příjezdu rodiny, která 
následně  přivolala  lékařskou  po-
moc. Dopis starosta obce s radostí 
předal  hasičům.  V  poděkování 
je mj.  uvedeno:  „To,  jak  rychle 
šumičtí  hasiči  poskytli  pomoc, 
svědčí o tom, že se na ně mohou 
občané  stoprocentně  spolehnout. 
Jsem na ně pyšný,  také proto, že 
svůj  čin  považují  za  samozřej-
most,“  připomněl  starosta  sboru 
Michal Uher.

Věra Nutilová, 
foto: archiv SDH

Ani hasiči okresu 
Uherské Hradiště 

nezaháleli

V rámci akce „Ukliďme Česko“ 
přiložili ruku k dílu také členové 
SDH ve Vrbici  u  Stříbra. Hasiči 
se  svými  rodinnými příslušníky, 
kteří se k akci spontánně připojili, 
v sobotu 10. dubna uklidili několi-
ka kilometrový pruh kolem silnice 
od návsi Vrbice až po křižovatku 
u Lázu. 
V průběhu sobotního odpoledne 

naplnili odpadky osm obrovských 
igelitových pytlů. Přestože převa-
žovaly na první pohled pet lahve 
a plechovky, každý pytel nakonec 
vážil kolem dvaceti kil neb i po-
házených skleněných lahví nebylo 
málo. „Nejkurióznější nález byl asi 
keramické splachovadlo od WC,“ 
zakroutil  hlavou  hlavní  organi-
zátor vrbické akce Jan Koukolík. 
Ukliďme Česko je celorepubliková 
akce, která už několik let organi-
zuje  společný  úklid  naší  krásné 
země. 
Do úklidových akcí se zapojují 

dobrovolníci ze všech částí České 
republiky.  Přestože  bývá  stano-
ven  přesný  datum  akce, mnohé 
skupiny  si  ho  upraví  stejně  jako 
vrbičtí hasiči dle svých časových 
možností,  a  společnými  silami 
vyklidí  černé  skládky  a  veškerý 
nepořádek  v  přírodě  v  napláno-
vané lokalitě. 

Monika Šavlová

Hasiči uklidili 
okolí Vrbice 
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Hasiči mají k dispozici citlivé detekční 
přístroje,  které  velmi  rychle  objeví 
nebezpečí  například  výbušných  plynů. 
Dříve  roli  těchto  „detektorů“  plnili 
například  kanárci.  Jejich  využití  pro 
zjištění  přítomnosti  metanu  v  dolech 
začalo v 18. století. I při nižší koncentraci 
důlních plynů kanárci divoce poletovali 
v kleci  a naráželi do  stěn… Pokud vás 
zajímá, jaký druh kanárků nejčastěji fáral 
s  horníky,  zkuste  vyluštit  naši  dnešní 
křížovku. (zdroj obrázku via pinterest)

ZAUJALO NÁS...

1.  Náhradu škody za poškoze-
ní zdraví při činnosti člena 
JSDH uhradí:

a)  hasičský záchranný sbor kraje
b)  stát
c)  majitel objektu, ve kterém 

došlo k požáru

2. Pokud hasiči způsobí při po-
žáru škodu použitím velkého 
množství vody:

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

Otestujte si své hasičské znalosti
a)  uhradí škodu stát
b)  uhradí škodu hasičský zá-

chranný sbor kraje
c)  nevzniká nárok na náhradu 

škody

3.  Fyzická osoba má nárok na 
náhradu škody:

a)  vzniklé při poskytnutí pomoci 
při zdolávání požáru

b)  pokud hasiči nadměrně poško-

dí vybavení bytu, ve kterém 
hořelo

c)  bylo-li použito neúměrné 
množství vody

4.  Náhradu škody za poškození 
zdraví občana při cvičení 
jednotky požární ochrany 
poskytuje:

a)  hasičský záchranný sbor kraje
b)  obec správné odpovědi: 1b, 2c, 3a, 4a, 5b

Náhrada škody podle zákona o požární ochraně

Nové postupy vedení vody 
Požár ve výškové budově – a obzvláště v panelovém domě, kde mohou 
být v daný okamžik desítky lidí – se může zdát noční můrou všech ha-
sičů. Zásah v takto specifickém prostředí je proto nutné vést mimořádně 
efektivně. Co však je dobré z pohledu taktiky, které prostředky použít 
a zda není lepší použít jiný postup či vybavení zjišťovali při taktickém 
cvičení  táborští  hasiči. Cvičení bylo naplánováno na  téma  likvidace 
požáru bytové  jednotky ve dvou výškových budovách v ulicích Kpt. 
Nálepky a Berlínská v Táboře. Hasiči se zaměřili zejména na detailní 
srovnání dvou taktických postupů bojového rozvinutí hadic. Porovnávali 
časovou a fyzickou náročnost zásahu při rozvinutí hadic typu B 75 a C 52 
a při rozvinutí hadic C 52 a C 42. V nově zkoušeném postupu vystačilo 
devět kusů hadic C 52 k vytvoření dopravního vedení do 12. nadzemního 
podlaží. Další dva kusy hadic C 42 pak vytvořily dostatečné útočené 
vedení pro zásah v bytových jednotek v 13.–14. Cvičení ukázalo, který 
z prověřených způsobů je pro zásah a zasahující hasiče vhodnější. Tento 
postup bude následně zaváděn do praxe změnou technického vybavení 
zásahových vozidel. Zároveň budou na základě cvičení vypracovány 
podklady pro školení a výcvik jednotek.

(ze zdroje HZS ČR)

Strážci podzemí

Radonice v Ústeckém kraji jsou nyní vybaveny novým zásahovým vozidlem CAS 
20/4000/240 S2R na podvozku SCANIA P440. Hliníková nástavba je po celé délce 
opatřena výklopnými stupačkami. Zajímavé je, že nová cisterna má pouze manuální 
převodovku. Na financování automobilu za necelých 7 milionů korun participovala 
s obcí Radonice i Česká kancelář pojistitelů z Fondu zábrany škod. 

(zdroj foto kobit.thz)

Scania s manuálem
dorazila do Radonic

Hasiči v Paskově na Frýdecko-
-Místecku zasahovali u záchrany 
papouška  šedého,  který  uletěl 
svým majitelům.  Papoušek  byl 
nalezen  na  přibližně  10  metrů 
vysokém stromě. K zásahu vyslalo 
operační  středisko  profesionální 
jednotku ze stanice HZS MSK ve 
Frýdku-Místku  a  pro  případ,  že 
by se žako nedal chytit a přelétal, 
rovněž místní dobrovolnou jednot-
ku. Hasiči  ustavili  pod  stromem 
automobilový  žebřík  a  do  jeho 
záchranného  koše  přibrali maji-
tele  třiadvacetiletého  opeřence 
s miskou jídla. Papoušek jménem 
Bubo byl zřejmě po dlouhém vý-
letu  vyhladovělý,  nechal  se  tedy 
klidným hlasem a známou miskou 
přesvědčit a bez většího zaváhání 
si po natažené ruce svého majitele 
přistoupil do koše. Z výletu se tak 
po  bezpečném  transportu  zpět 
dolů na zem vrátil nezraněn. Svoje 

Hladový papoušek a zmatené telátko
aneb hasičské starosti s „němou tváří“

si užili hasiči ve Stříteži  (rovněž 
Moravskoslezský kraj), kteří po-
máhali s odchytem telete. Ročního 
jedince  si  dovezl  nový majitel 
domů  a  chystal  se  jej  přesunout 
do chléva. Tele  se však v novém 
prostředí cítilo zmateně a uteklo. 
Majitel  se  po  vyčerpání  všech 
dostupných možností rozhodl po-
žádat o pomoc hasiče. Hasiči se po 
příjezdu ve spolupráci s policisty 
a majiteli  jali  tele  nahánět  zpět 
domů. Nakonec se jim ho podařilo 
dostat do remízku přibližně kilo-
metr od místa úniku. Tam už měla 
kravička ztížený pohyb – hasiči ji 
následně rychle, obratně, ale opa-
trně svázali, přikryli jí hlavu, aby 
se zklidnila a počkali, až na místo 
dorazí veterinář. Ten zvíře mírně 
omámil – jednotka ho tak mohla 
bez zranění odtáhnout do chléva. 

(dle zdroje HZS MSK)

Hasiči ve Vlasaticích (Jihomo-
ravský kraj) mají díky Nadaci Ag-
rofert nové oděvy, obuv, rukavice, 
přilby  a  kukly.  Zmíněná  nadace 
byla  štědrá  i  vůči  JSDHO Bře-
zová na Svitavsku. Zde pomohly 

Nadace Agrofert nadělovala 
nadační peníze zakoupit automa-
tizovaný externí defibrilátor, který 
v kritickém okamžiku zlepší účin-
nost předlékařské pomoci a zvýší 
šanci  na  přežití  osob,  u  kterých 
nastala srdeční zástava.

c)  zřizovatel jednotky

5. O náhradě škody, která 
vznikla v důsledku opatření 
nutných ke zdolání požáru 
rozhoduje:

a)  velitel zásahu
b)  hasičský záchranný sbor kraje
c)  starosta obce, v jehož územní 

působnosti ke škodě došlo



V  titulku  naší  pravidelné  rub-
riky vás zveme do Žárova,  což  je 
český  ekvivalent  polského názvu 
Zory. Právě v polském městě Zory 
(Žárově,  chcete-li),  je  k  vidění 
velmi zajímavé Muzeum ohně. Až 
pandemie  dovolí,  přidejte  si  toto 
muzeum jako cíl pro vaše putování 

Dobrovolné  hasičské  sbory  se  v  předválečném 
Československu  identifikovaly  nejen  podle místní 
geografické příslušnosti, ale i podle národnostního 
složení. Kromě německých sborů fungovaly i hasič-
ské sbory polské. Druhé jmenované „polské SDH“ 
nazvané Ochotnicza straż pożarna v Czechoslowa-
cji  patřily  do Związku Polskich  Straży  Pożarnych 
v Československé republice“ a ten byl následně za-
střešen Zemskou hasičskou jednotou v Opavě. Sídlem 
„Związku…“ byl pak Český Těšín. O tomto polském 

V  roce  2021  uplyne  76  let  od 
mučednické  smrti  významného 
činitele  českého  dobrovolného 
hasičstva  Františka  Procházky, 
starosty ČZHJ a SČHČM za doby 
pro náš národ nejtěžší, Protekto-
rátu Čechy a Morava. Dokažme, 
že nezapomínáme a pokloňme se 
jeho památce!

 

Návrat do historické 
paměti 
  Bohužel  jeho  jméno  bylo  na 

dlouhých  40  let  zcela  vymazáno 
z  paměti  národa  a  hasičů.  Proto 
současné generaci jeho jméno nic 

Soutěž Recykloliga 
pokračuje!
Už  1623  sborů  dobrovolných 

hasičů se ke konci roku 2020 zare-
gistrovalo do projektu Recyklujte 
s hasiči., který v roce 2011 spustil 
kolektivní  systém  pro  sběr  a  re-
cyklaci  vysloužilých  spotřebičů 
Elektrowin. 
Meziročně jich přibylo 74. Toto 

číslo  je  nejvyšší  za  poslední  tři 
roky. Celkově se  tak na projektu 
podílí už 30 % SDH z celé České 
republiky.  Nejvyšší  zastoupení 
mezi registrovanými sbory si stále 
drží Středočeský kraj.

Rekordní rok 2020
Celkové množství  elektrood-

padu  vysbíraného  hasiči  za  rok 
2020  je  rekordních  4  675  tun. 
Nejúspěšnějším měsícem  nejen 
v uplynulém roce, ale i v celé his-
torii programu, byl červen 2020, 
kdy se podařilo vysbírat 752  tun 
vysloužilého elektrozařízení. 
Za dobu dosavadního fungová-

ní  projektu  se  díky  hasičům po-
dařilo zrecyklovat celkem 22 200 
tun starého elektra, tedy průměrně 
15,7 tuny na každý aktivní sbor.

40 milionů  
na odměnách
Elektrowin  aktivní  sbory  od 

začátku finančně podporoval. „Od 
startu projektu bylo na odměnách 
hasičům vyplaceno na 40 milionů 
korun,  jen  za  rok  2020  pak  více 
než  6.000.000,“  připomíná  před-
seda  představenstva  Elektrowin 
a.s. Roman Tvrzník. 
„Sbory  dobrovolných  hasičů 

působí skoro ve všech obcích ČR 
a jsou občany vnímány jako spo-
lek,  který  se  stará o bezpečnost, 
kulturu a sportovní vyžití v obci, 

Pozvánka do Muzea ohně v Žárově

Zajímavé sté výročí 

po  sousedním Polsku  (Slezském 
vojvodství). Muzeum  upoutá  již 
originalitou samotné budovy, která 
byla postavena v letech 2009-2014 
ve  tvaru  stylizovaného  plamene. 
Budovu muzea  navrhli  Barbara 
a Oskar Grabczewski. Muzeum bylo 
otevřeno v roce 2014. Muzejní expo-

neříká.  Z  tohoto  důvodu  podala 
komise historie při OSH Nymburk 
z iniciativy jejího předsedy Josefa 
Bidmona dne 12. 11. 2020 návrh na 
umístění pamětní desky Františku 
Procházkovi  v  CHH  Přibyslav. 
Návrh byl podpořen starostou SH 
ČMS Janem Slámečkou a ředite-
lem  kanceláře  Janem Aulickým, 
ředitelem CHH Přibyslavi  Jiřím 
Pátkem a starostou KSH Středo-
českého kraje Oldřichem Lacinou. 
Za  plného  finančního  přispění 
OSH Nymburk byla deska dána do 
výroby. Konečný  grafický  návrh 
pamětní  desky  byl  se  všemi  za-
interesovanými konzultován a až 
poté  byla  deska  dána  do  výroby 
v  kamenictví  Horních  Jírnách 
na  okrese  Praha-východ.  Plné 
finanční krytí ve výši 28.000 Kč 
poskytlo OSH v Nymburce z fon-
du historie, vytvořeného výhradně 
ze sponzorských darů.

Tištěná publikace
Pamětní  deska  byla  zástupci 

komise historie OSH v Nymbur-
ce  Josefem Bidmonem,  Petrem 
Jiroutem  a  Františkem  Hepem 
dne  14.  dubna  2021  přepravena 
do CHH v Přibyslavi  a  na místě 

na svou činnost si ale vždy muse-
ly  finanční  prostředky  obstarat, 
jednou možností byl přitom i sběr 
šrotu,“  připomíná  Jan Aulický, 
ředitel kanceláře Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska.
„Chráníme  nejen  občany,  ale 

i životní prostředí. Proto chceme 
projekt i nadále podporovat,“ sli-
buje Jan Aulický.

Recykloliga přináší 
peníze navíc
V  každém měsíci  roku  2020 

počínaje červencem a konče pro-
sincem mohly SDH získat za rea-
lizovaný sběr vysloužilého elektra 
kromě obvyklých odměn od Elek-
trowinu  také  jeden  soutěžní  los 
v nové soutěži, která dostala název 
Recykloliga. Ve hře bylo 20 výher 
v celkové hodnotě 34 000 korun.
Hasiči z Velké Bukoviny a Zlo-

nic patřili do první desítky výher-
ců, která se losovala za období za 
období červenec – září 2020. Třetí 
se umístily středočeské Klobuky.
„Vysloužilé  elektrospotřebi-

če  jsou  finance,  které  leží mezi 
odpadky.“  Tak  hodnotí  přínosy 
zapojení  do  projektu Recyklujte 
s  hasiči  společnosti  Elektrowin 
Roman  Vojta,  velitel  družstva 
SDH Velká  Bukovina  z  okresu 
Děčín v Ústeckém kraji. Výnosy 
ze  sběru  elektroodpadu  podle 
Romana Vojty činí většinu příjmů 
sboru.
„I když jsme dobrovolní hasiči, 

očekává se od nás odborná přípra-
va a kvalitní síly a prostředky pro-
vádět zásah jakéhokoliv rozsahu, 
takže každá finanční částka je pro 
nás  velkým  přínosem. Ať  už  se 
jedná o investici do vybavení tech-
niky nebo na ochranné prostředky 
pro  každého  člena,“  vysvětluje 
Petr Žebro, velitel vítězného druž-
stva  zlonických  hasičů  z  okresu 

zice prezentují sílu ohně i historické 
metody hašení požárů od starověku 
až po  současnost. Důraz  se klade 
na prezentaci vlivu fenoménu ohně 
na  kulturu  a  spiritualitu  v  rámci 
vývoje  lidské  civilizace. Součástí 
prohlídky muzea je i promítání fil-
mu. Muzeum nabízí návštěvníkům 
i značnou interaktivitu. Zájemci si 
mohou  zkusit  zapálit  olympijský 
oheň či uhasit miniaturní požár. Jen 
hadice a savice si do tašek neberte, 
všechno  je  k  dispozici  v místě…
Když za historií ohně, kam jinam, 
než do Žárova?! 

foto: Kamil Czalinski, wiki, 
licence CC BY-SA 4.0

převzata  ředitelem  k  zajištění 
jejího  umístění  v  rámci  budoucí 
nově vytvořené expozice o Fran-
tišku  Procházkovi.  V  současné 
době je zároveň před dokončením 
publikace s názvem Osoby v ha-
sičství  zasloužilí,  František  Pro-
cházka starosta ČZHJ a SČHČM, 
autorů Karla Potužníka, Mojmíra 
Šourka  a  Josefa Bidmona.  Jejím 
vydavatelem o nákladu 1 000 ks 
je rovněž na své finanční náklady 
OSH v Nymburce. Publikace tak 
vhodně  doplní  expozici  CHH 
a bude k dispozici zájemcům z řad 
návštěvníků.

Otevření expozice
Slavnostní  odhalení  pamětní 

desky  Františku  Procházkovi 
spolu  s  otevřením  expozice  se 
připravuje na období po ukončení 
vládních  opatření  v  souvislosti 
s pandemií Covidu. Předpokládá 
se za účasti rodinných příbuzných, 
autorů  publikace,  členů  komise 
historie  OSH  v Nymburce,  ha-
sičského  tisku,  představitelů  SH 
ČMS a dalších. Tak alespoň z části 
splatí  hasičstvo  svůj  dluh  osobě 
starosty Františka Procházky! 

(fh) 

Příprava expozice v CHH 
v Přibyslavi o Františku Procházkovi 
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 l Dobráci, s. r. o., hledá pro externí spolupráci šikovného mistra z Havlíčkobrodska, S DÍL-
NOU, 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.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Na projektu Elektrowinu 
Recyklujte s hasiči se podílí už 30 % SDH

Kladno  ve  Středočeském  kraji, 
proč se hodí každá koruna navíc. 
Slosování za období říjen – pro-

sinec 2020 přineslo výhry vítězné-
mu SDH Křetín z okresu Blansko 
v  Jihomoravském  kraji,  Vysoká 
z mělnického  okresu  ve  Středo-
českém kraji, Záříčí z okresu Kro-
měříž ve Zlínském kraji, a stejně 
jako  v  prvním  kole  také  dalším 
sedmi  sborům  z  celé  republiky. 
Kompletní seznamy výherců mů-
žete najít na webových stránkách 
projektu www.recyklujteshasici.
cz/aktuality.
Na konci února 2021 byl vyloso-

ván také Super vítěz, který získal 
speciální odměnu ve výši 10 tisíc 
korun.  Ty  budou moci  pro  svou 
činnost  využít  hasiči  v  Žacléři 
z  okresu Trutnov  v Královéhra-
deckém kraji. 
Po  loňském úspěšném prvním 

ročníku Recykloligy letos pokra-
čujeme  v  soutěži  a  vyhlašujeme 
ročník druhý! 
Stačí,  aby  sbor  dobrovolných 

hasičů  byl  zaregistrován  v  pro-
jektu  Recyklujte  s  hasiči  a  ve 
sledovaném  období  uspořádal 
alespoň  jeden  svoz  vysloužilých 
elektrospotřebičů. Tak obdrží lo-
sovací číslo, které bude zařazeno 
do elektronického osudí. 

Jak na to?
Hasičům  stačí  zaregistrovat 

se  prostřednictvím  formuláře, 
který je k dispozici na webových 
stránkách www.recyklujteshasici.
cz. Od organizátora projektu pak 
obdrží  mimo  jiné  propagační 
materiály, které jim pomohou s or-
ganizací jejich první sběrové akce. 
Poté, co svozová firma vysbírané 
spotřebiče odveze ke zpracování, 
následuje finanční odměna podle 
množství předaného elektra.
Nově mohou hasiči sbírat i vy-

řazené  bojlery,  což  je  nejvýraz-
nější komodita, která do zpětného 
odběru přibyla v rámci rekatego-
rizace  elektroodpadu  na  základě 
evropské směrnice.
„Hasiči  tvoří  významný  člá-

nek  v  systému  zpětného  odběru 
starého  elektra,  a  to  především 
v obcích do 500 obyvatel, kde není 
k  dispozici  sběrný  dvůr  ani  jiné 
místo pro odevzdání vysloužilých 
spotřebičů,“  zdůrazňuje  Roman 
Tvrzník z Elektrowinu.

Losovani vyhercu Recykloligy Jan Aulicky a Roman Tvrznik

hasičském svazu se dnes nemluví, přestože se zapsal 
výrazně do hasičské historie Československa i Pol-
ska, především pak Těšínska. Letos uplyne 100 let 
od jeho založení. Po skončení druhé světové války 
některé polské hasičské sbory vyvíjely snahu o ob-
novu Svazu. Zásahem úřadů k tomu nedošlo. Svaz 
měl i svůj časopis „Przewodnik strazacki“. Zároveň 
měl vlastní služební odznaky, medaile a prapory.            

Karel Potužník, 
SDH Děčín III Staré Město


