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Mrazivé počasí je ideální pro nácvik záchrany na zamrzlých vodních plochách. foto mf

Hasičské zázemí. Co se v mládí naučíš...
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Znalostní
test

Cvičiště 
v Ostravě - Nové Vsi

Pozvánka do muzea
Výtopna Zdice

Nadace ČEZ 
podpořila nákup 

elektrocentrál
Požár uvnitř 
auta uhasila 
řidička sama

Tak jako všude, i náš sbor 

ve  Vlčkovicích  v  Podkrkonoší 
byl poznamenán proticovidovými 

opatřeními. Zrušena byla výroční 
valná hromada, hasičský ples, úklid 
obce  i  pálení  čarodějnic. Rovněž 
květnová soutěž O pohár starostky 
obce, dětský den a červnová noční 
soutěž čekají na lepší časy. Podařilo 
se uskutečnit sběr železného šrotu 
a papíru, čímž jsme vylepšili naši 
finanční  situaci.  Rychlá  reakce 
vznikla po tornádu na Břeclavsku 
v červnu, kdy ve spolupráci s obcí, 
která zakoupila kupu krycích pla-

chet, odvezli tento materiál hasiči 
na stanici Hasičského záchranného 
sboru do Hradce Králové. 
    

Společenské a kulturní 
akce

V sobotu 11. 9. jsme uspořádali 
1.ročník vaření gulášů na otevře-

ném ohni na place u pohostinství. 
Za  příznivého  počasí  se  začalo 
vařit  v  9  hodin.  Okolo  poledne 
začali  přítomní  ochutnávat  porce 
od všech 8 družstev, která se zú-

častnila. Poté odevzdali svůj hlas 
guláši,  který  jim nejvíce  chutnal. 
Po součtu hlasů vyhráli naši hasiči, 
jen o chloupek za nimi na druhém 
místě  skončili  hasiči  z  Kuksu, 
třetí  příčka patřila  týmu z  Jasen-

Nadace ČEZ podporuje dobro-
volné i profesionální hasiče. Jedním 
z jejich posledních počinů je i finanč-
ní  podpora při  zakoupení  dvojice 
mobilních elektrocentrál. Rozšířilo 
se  jimi  technické vybavení Hasič-
ského záchranného sboru Kraje Vy-
sočina. Elektrocentrály budou vyu-
žívány při mimořádných událostech 
s  rozsáhlými  výpadky  elektrické 
energie pro  zajištění  napájení  na-
příklad nemocnic, domovů seniorů, 
poliklinik, státních i samosprávných 
úřadů nebo  třeba objektů kritické 
infrastruktury státu, kterými jsou 
mimo  jiné  vodárny nebo objekty 
veřejného zájmu. Celková investice 
činila 1 057 540 Kč. Nadace ČEZ 
na pořízení mobilních elektrocentrál 
přispěla částkou 600 000 Kč.

dle zprávy 
kpt. Ing. Bc. Petry Musilové 

tiskové mluvčí
HZS Kraje Vysočina  

Na  letošní  zimu  jistě  jen  tak 
nezapomene jedna mladá řidička. 
Ta  si  všimla  plamenů  u  zadního 
světla  uvnitř  svého  osobního  au-
tomobilu. Zastavila u obce Slatina 
na Orlickoústecku a do příjezdu ha-
sičů požár zcela sama uhasila jed-
noduchými hasebními prostředky. 
„Příčinou požáru byla pravděpo-
dobně technická závada na elekt-
roinstalaci vozidla. Škoda, kterou 
plameny napáchaly, je předběžně 
stanovena na 5 tisíc korun,“ uvedl 
vyšetřovatel  hasičů  por.  Ing.  Ja-
roslav  Kubíček.  Hasiči  provedli 
protipožární  opatření  a  kontrolu 
termokamerou. A  protože  venku 
bylo chladno, do příjezdu policistů 
poskytli ženě i tepelný komfort. 

dle zprávy Jany Polákové
HZS Pardubického kraje

SDH Vlčkovice v Podkrkonoší: Malé ohlédnutí za rokem 2021
né. Dále  se  zúčastnila družstva  z 
Vítězné A  a B, Žirče, Lanžova  a 
Svobody nad Úpou.  I  když došlo 
k souběhu několika dalších akcí v 
tento den v okolí - např. Vinobraní 
v Kuksu – přišlo dost lidí, a dou-

fáme, že byli spokojeni. Při tomto 
1. ročníku jsme získali zkušenosti 
a tipy na vylepšení ročníku příští-
ho.   V sobotu 25. 9. proběhl Den 
otevřených dveří v nové hasičské 
zbrojnici,  kterou  si  návštěvníci 
mohli  prohlédnout.  Pan Maťátko 
připravil náš historický Mercedes. 
Za velkého zájmu dětí i dospělých 
uskutečňoval okružní jízdy se za-

pnutými majáky a sirénou. To mělo 

velký ohlas. Pro děti byla připra-

vena  ukázka  hasičského  sportu. 
Všichni pak mohli ochutnat skvělý 
vývar,  klobásky,  steaky,  dobré 
pivko  nebo  kávičku  se  zákusky. 
30. 9. se mladí hasiči za doprovodu 
dospělých zapojili do 25. ročníku 
tradiční posvícenské veřejné sbír-
ky na podporu Českého dne proti 
rakovině  2021.  Prodejem  kvítků 
se vybralo 5 710 korun.  Velký dík 
patří všem, kteří přispěli.

Posvícení i jízda krajem 
Další  akce,  která  se  podařila 

a měla velký úspěch, bylo Svato-

martinské posvícení 13. 11. Oproti 

předchozím  letům  jsme  změnili 
způsob pořádání, kdy už od 11 ho-

din  lidé  přicházeli  na  tradiční 
posvícenské  pochoutky:  kachnu, 
knedlík a zelí, řízek s bramborem, 
pavlišov  a  vývar.  Tomuto  dni 
předcházelo ve čtvrtek 11. 11. pečení 
koláčků za velké podpory manželů 
Vojtěchových,  za  což  jim  patří 
velký  dík. Hudbu  zajištoval  Petr 
Mertlík – rovněž velice děkujeme. 
Jídlo si mohli lidé odnést domů ane-

bo si ho nechat dovézt, což využilo 
celkem dost lidí i ze širokého okolí. 
Na Silvestra  pořádal SDH Dube-

nec poslední kondiční jízdu. Naši 
zástupci nemohli chybět. Vyráželo 

se v 8:30 hodin z Dubence, zúčast-
nilo  se  43  vozidel  a  6  doprovod-

ných,  24  jednotek  a  174  hasičů. 
Pořadatelé  zajistili  průjezd  celé 
kolony  přes  frekventovaná místa 
a křižovatky zastavením dopravy 
za  pomoci  doprovodných vozidel 
hasičů,  Městské  policie  Dvůr 
Králové, Městské policie Jaroměř 
- např. v Miletíně, Dehtově, Dvoře 
Králové,  Jaroměři  a  dalších mís-

tech. Celou  kolonu  se  zapnutými 
majáky a sirénami zdravila po ces-

tě  řada  lidí,  kteří  si  pořizovali 
snímky i videa. Byl to pro ně zcela 
nezvyklý  zážitek.  Jízda prověřila 
řidičské  dovednosti,  komunikaci 

mezi vozidly, dodržení předem da-

ného časového plánu a spolupráci 
mezi jednotlivými sbory. Přestávka 
byla naplánována na parkovišti 

u Safari parku ve Dvoře Králové, 
kde  se mohli posádky občerstvit. 
Zde bylo  pořízeno  společné  foto. 
Všem zúčastněným všechna čest!   
Mimo  těchto  akcí  se  konala  bri-
gáda na montáž plechové garáže, 
přestěhování věcí z obecního úřadu 
do  ní,  nainstalování  kamerového 
systému pro  zabezpečení  objektu 
a majetku, dovoz vody občanům, 
jimž došla voda ve studních, úklidy 
ve zbrojnici a  jejím okolí, opravy 
techniky a její údržba. 

Epilog 
Poděkování  pat ř í   obecn í-

mu  úřadu,  jeho  zaměstnancům 
a  zastupitelům  obce  za  pomoc 
a  podporu  při  chodu  a  fungová-
ní  sboru.  Nesmíme  zapomenout 
ani  na manželky  hasičů,  nečleny 
sboru a všechny pomáhající, kteří 
tráví hodiny ze svého volného času 
prací  pro  sbor. Myslím,  že  i  přes 
veškerá  protiepidemická opatření 
se nám podařilo v rámci možností 
udělat kus práce. 

Blanka Kačabová, kronikářka 
SDH Vlčkovice v Podkrkonoší
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Ani bychom se v rámci našeho 
tradičního úvodu k událostem 
za uplynulé období nemuseli pří-
liš snažit, a dokázali bychom asi 
portfolio zásahů složit pouze z těch, 
které souvisely se silným větrem 
a dalšími klimatickými anomá-
liemi. Nejhůře z pohledu hasičů 
doplatil na silný vítr Středočeský, 
Ústecký a Jihomoravský kraj. 
Nejčastěji hasiči odstraňovali vy-
vrácené stromy a popadané větve 
z komunikací i železničních tratí, 
zajišťovali uvolněné střešní krytiny 
a zasahovali na silnicích, kde silný 
nárazový vítr také komplikoval 
dopravu. Samozřejmě, vítr také 
komplikoval všechny další zásahy 
včetně hašení požárů. HZS ČR 

v posledních dvaceti letech zazna-
menal více než dvojnásobný nárůst 
počtu technických havárií, mezi 
které často spadají také zásahy 
při odstraňování následků silného 
větru. Zatímco v roce 2001 zasa-
hovali hasiči u přibližně 38 tisíc 
událostí tohoto typu, za loňský rok 
to bylo již více než 81 tisíc událostí. 
Početní stavy hasičů ale zůstávají 
přibližně stejné. Takto vysoký 
nárůst zásahů je jedním z důvodů, 
proč HZS ČR navrhuje navýšení 
početních stavů přibližně o 1500 
tabulkových míst. Samozřejmě, 
v terénu nebyly jen profesionální 
jednotky, ale i dobrovolní hasiči. 

redakce 

Noční požár chaty

Vyhlášení zvláštního stupně 
poplachu

Zásah 
komplikoval 

silný vítr 

Autobus 
ve sněhu

Hasiči zabezpečili ampule,
které byly označeny jako KYANID

Výstraha meteorologů se vyplnila 

K požáru vyjela i výšková technika Vlny potopily loď

Vyproštění zraněného řidiče

Požáru si všimli sousedé

Pět jednotek hasičů 
v akci 

Hlášení  o požáru  chaty Tesák, 
jednoho  z  ikonických  míst  Hos-
týnsko-vsetínské hornatiny přijali 
v  lednu hasiči  ve Zlínském kraji. 
V době požáru byli v budově dva 
muži.  Požár  zjistil  jeden  z  nich, 
když se vracel z kotelny. Upozornil 
druhého muže, že z jednoho pokoje 
vychází dým. Před příjezdem ha-
sičů začal  jeden z mužů provádět 
hasební  práce  s  jedním  hasicím 
přístrojem. V  hašení  ale  pro  sil-
né  zakouření  vnitřních  prostor 
nepokračoval  a  spolu  s  druhým 
mužem budovu opustili. Následně 
ještě  vypnuli  elektrický  proud 
a uzavřeli přívod LPG u tlakových 
nádrží,  které  jsou  ve  vzdálenosti 
asi 15 metrů od hořící budovy. Oba 
muže prohlédl lékař Zdravotnické 
záchranné služby Zlínského kraje 
a  následně  je  propustil.  V  době 
příjezdu hasičů  už  hořela  střecha 
a část podkroví. K uhašení hasiči 
nasadili několik útočných proudů 
vody.    Byla  nasazena  i  výšková 
technika.  Vzhledem  k  rozšíření 
požáru brzy začala docházet voda. 
Po domluvě se správcem vodovod-
ního řadu byla zřízena dvě odběrní 
místa  v  Bystřici  pod  Hostýnem. 
Voda byla na místo požáru dopra-
vována kyvadlově. Velitel zásahu si 
vyžádal spolupráci se Záchranným 

U požáru novostavby rodinného 
domu  hasiči  zasahovali  v  Rad-
slavicích  na Přerovsku. Povolány 
byly čtyři jednotky profesionálních 
i  dobrovolných  hasičů.  Po  celou 
dobu zásah komplikoval velmi silný 
vítr.  Událost byla na krajské operač-
ní a informační středisko nahlášena 
s tím, že hoří garáž rodinného domu. 
Při příjezdu jednotek bylo po prů-
zkumu zjištěno, že plameny zasáhly 
rovněž střechu přízemního objektu 
a rychle se šíří vlivem silného větru. 
V tu chvíli už byli čtyři obyvatelé 
domu  mimo  nebezpečí  venku. 
Nikdo tak nebyl zraněn. Ihned byly 
nasazeny  útočné  proudy,  jimiž 
se  podařilo  zabránit  šíření  ohně 
i na další části budovy. Jednotky za-
sahovaly v dýchací technice. Škoda 
byla předběžně odhadnuta vyšetřo-
vatelem HZS na 4 miliony korun. 
U požáru  zasahovaly  4  jednotky, 
a  to  dvě  profesionální  ze  stanice 
Přerov a Lipník nad Bečvou a dvě 
dobrovolné jednotky SDH Radsla-
vice a Osek nad Bečvou.

dle zprávy 
por. Radka Buryánka, DiS, 

tiskového mluvčího
HZS Olomouckého kraje

Hasiči  vyprošťovali  ze  sněhu 
autobus  na  rozmezí  Vyškovska 
a Blanenska.    Situaci  vyjeli  řešit 
profesionální  hasiči  a  jednotka 
SDH  Jedovnice. Hasiči  na místě 
zjistili,  že  v  autobuse  cestuje  asi 
20 osob a k žádnému zranění nedo-
šlo. Velitel zásahu si nechal povolat 
vyprošťovací automobil ze stanice 
Vyškov. Pomocí navijáku se poda-
řilo autobus vyprostit.   

dle zprávy Jaroslava Mikošky, 
tiskového mluvčího HZS JmK 

Na  žádost  Policie  ČR  hasiči 
zasahovali na Pastvinách. Jednalo 
se o nález uzavřených a nepoškoze-
ných ampulí, které byly označeny 
- KYANID. Kyanidy jsou obvykle 
vysoce toxické. Na místě zasaho-
valy dvě jednotky profesionálních 
hasičů – ze Žamberku a Ústí nad 
Orlicí. Hasiči informovali pracov-
níky z Institutu ochrany obyvatel-
stva HZS ČR Lázně Bohdaneč a dle 

Hasiče  na Vysočině  zaměstnal 
na přelomu ledna a února silný vítr. 
Za  necelých  24  hodin  zde  hasiči 
zasahovali u více než 220 událostí 
v souvislosti s počasím.  Nejčastěji 
hasiči odstraňovali stromy a větve, 
které padly na komunikace a bráni-
ly tam plynulému provozu. Problé-

V lednu byl na Operační a infor-
mační středisko HZS Jihočeského 
kraje ohlášen požár v Domaníně. 
Požár byl ohlášen jako požár rodin-
ného domu, ale průzkum na místě 
ukázal,  že  jde  o  chatu. K požáru 
vyjeli profesionální hasiči  ze  sta-
nice Třeboň a automobilový žeb-
řík  ze  stanice České Budějovice. 
Svolány byly  jednotky SDH obcí 
Domanín, Třeboň-Branná, Lišov 
a Borovany. Požár zasáhnul chatu 

Velké vlny potopily  na Žerno-
seckém jezeře loď střední velikosti 
i  s  částí  mola.  Hasiči  ze  stanice 
Litoměřice zajistili místo události 
do  příjezdu  potápěčů  ze  stanice 
Modřany. Litoměřičtí  hasiči  pro-
vedli  překotvení  lodí,  u  kterých 
hrozilo, že je potopené molo stáhne 
pod hladinu. Potápěčům se poda-
řilo odříznout molo od lodi, která 
se nacházela v hloubce asi 8 metrů. 
Poté k potopené lodi uvázali barel, 

Ke střetu dvou nákladních vozi-
del došlo na 14. kilometru silnice 
I/35  ve  směru  na  Liberec.  Ka-
bina  vozu,  ve  které  po  dopravní 
nehodě  zůstala  zaklíněna  jedna 
osoba,  byla  zcela  zdemolována. 
Hasiči  k  záchraně  řidiče  museli 
použít  hydraulické  vyprošťovací 
zařízení, motorové kotoučové pily 
i  ruční  nářadí. V průběhu nároč-
ných  vyprošťovacích  prací,  které 
vzhledem  k  rozsahu  poškození 
kabiny  trvaly  cca  hodinu,  spolu-
pracovali  hasiči  spolu  s ZZS LK 
a poskytovali zraněnému, který byl 
po celou dobu při vědomí tepelný 
komfort.  Po  vyproštění  byl  řidič 
předán do péče ZZS LK a vrtulní-
kem transportován do nemocnice. 
Komunikace byla po celou dobu 
provádění záchranných prací a vy-

šetřování dopravní nehody Policií 
ČR uzavřena. Na místě zasahovaly: 
jednotka ze stanice HZS Liberec, 
jednotka  HZSP  SŽ  a  jednotka 
SDH obce Chrastava.

nprap. Bc. Jakub Sucharda, 
zastupující tiskový mluvčí

HZS Libereckého kraje 

Tři  jednotky  požární  ochrany 
vyrazily do Mladých Buků na zá-
kladě oznámení sousedů, že v by-
tovém  domě  cítí  zápach  kouře 
a v jedné z uzamčených jednotek 
je dokonce za oknem viditelný 
kouř. Kvůli nebezpečí z prodlení 
se dostali hasiči do bytu násilně. 
Vnitřek byl silně zakouřen, v rohu 
jedné z místností objevili ohnisko 
požáru,  pomocí  vysokotlakého 
proudu vody ho  rychle  zlikvido-

Operační středisko hasičů Mo-
ravskoslezského kraje  bylo  infor-
mováno o požáru rodinného domu 
v Ostravě-Proskovicích. Do tamní 
Staroveské ulice ihned vyjely dvě 
jednotky Hasičského záchranného 

aby ji označili a usnadnili tak její 
vyzvednutí.

HZS Ústeckého kraje 

vali.  Dál  byly  prostory  objektu 
odvětrány. Škoda byla předběžně 
vyčíslena  asi  na  100  tisíc  korun, 
uchráněné hodnoty pak odhadem 
na 800 tisíc korun. Příčinu zjišťu-
je  vyšetřovatel  hasičů.  Na  místě 
zasahovali  profesionální  hasiči 
z Trutnova  a  JSDH Mladé Buky 
a Svoboda nad Úpou.

Martina Götzová,
tisková mluvčí HZS KHK

sboru  Moravskoslezského  kraje 
(HZS MSK) – z ostravských stanic 
Zábřeh  a  Jih,  společně  s  nimi  tři 
jednotky  dobrovolných  hasičů  – 
Proskovice, Stará Bělá a Brušperk. 
Hasiči dostali oheň pod kontrolu až 
sedmi  vodními  proudy  za  necelé 
dvě  hodiny,  pak  střechu  rozebí-
rali  a  dohašovali.  Svým  rychlým 
zásahem uchránili  před  požárem 
několik sousedních objektů. V ro-
dinném domku o půdorysu 20 x 10 
metrů  nebyly  instalovány hlásiče 
požáru. Majitel  domku byl  s  po-
páleninami  odvezen  do  Fakultní 
nemocnice Ostrava. Příčina vzniku 
požáru je dosud v šetření.

HZS Moravskoslezského 
kraje, foto Tomáš Lach 

v plném rozsahu. Uvnitř objektu ni-
kdo nebyl. Hasiči natáhli hadicové 
vedení a zahájili hašení z několika 
směrů budovy. Podařilo se uchránit 
další vedle stojící objekty i porost.  
Vyšetřovatel  HZS  stanovil  výši 
vzniklé škody na 400 000,-. Příčina 
vzniku požáru je v šetření, pracuje 
se s verzí, která souvisí s provozem 
topidla.

HZS Jihočeského kraje 

my popadané stromy působily také 
na železnici, a to například u Hodic 
nebo Dobronína. Nejvíce událostí 
řešili  hasiči  na Havlíčkobrodsku 
a Žďársku. 

dle zprávy 
kpt. Ing. Bc. Petry Musilové, 

HZS Kraje Vysočina 

jejich pokynů ampule zabezpečili, 
umístili do trojitého obalu a zasy-
pali sorbentem. Na místo byla tak 
povolána  i mobilní  chemická  la-
boratoř z Institutu ochrany obyva-
telstva HZS ČR Lázně Bohdaneč, 
která si následně vzorky převzala 
a odvezla. 

Jana Poláková - asistentka,
HZS Pardubického kraje

V závěru  ledna  přijali  středo-
čeští  hasiči  oznámení  o  požáru 
uskladněných palet v průmyslovém 
areálu naproti hlavnímu vlakovému 
nádraží  v mladoboleslavské  části 
Čejetičky.    Práci  hasičům výraz-
ně  komplikoval  silný  vítr,  který 
znemožňoval  efektivní  hašení. 
Poplachový  stupeň  byl  následně 
zvýšen na nejvyšší možný – zvlášt-
ní. Na místě byl zřízen štáb velitele 
zásahu, který slouží pro efektivněj-
ší koordinaci velení.  Na likvidaci 
požáru  se  podíleli  profesionální 
hasiči ze stanic Benátky nad Jize-
rou, Bělá pod Bezdězem, Mělník, 
Milovice, Mladá Boleslav, Mnicho-
vo Hradiště a Nymburk. Záchranný 
útvar HZS ČR dislokace  Jihlava, 
profesionální hasiči podniku ŠKO-
DA Auto, a.s. a Chemická laboratoř 

Kamenice  a  také  jednotky  sboru 
dobrovolných  hasičů  obcí Bakov 
nad Jizerou, Bezno, Březno, Dob-
rovice, Chotětov, Katusice, Kosmo-
nosy, Luštěnice, Mladá Boleslav, 
Plazy, Semčice a Smilovice.

dle zprávy 
ppor. Ing. Jana Sýkory, DiS, 

HZS Středočeského kraje,
foto: HZS Středočeského kraje 

a MV-GŘ HZS ČR, oddělení 
dokumentace

útvarem Hasičského záchranného 
sboru  České  republiky  –  sídlo 
Hlučín,  protože  se  zbortila  ple-
chová střecha, která zakryla místo 
požáru. Dále byla velitelem zásahu 
vyžádána  spolupráce  se  Správou 
a  údržbou  silnic Kroměříž,  která 
by  v  pravidelných  intervalech 
udržovala silnici mezi Bystřicí pod 
Hostýnem a Tesák sjízdnou. Stravu 
a  občerstvení  zajistila  jednotka 
dobrovolných hasičů z Rajnocho-
vic.  U  požáru  zasahovaly  tyto 
jednotky:  Hasičský  záchranný 
sbor Zlínského kraje  z  požárních 
stanic  Bystřice  pod  Hostýnem, 
Kroměříž, Holešov, Vsetín a Valaš-

ské Meziříčí. Sbory dobrovolných 
hasičů  obcí  Chvalčov,  Bystřice 
pod Hostýnem, Hošťálková, Pod-
hradní Lhota, Kunovice, Kašava, 
Jablůnka, Držková, Loukov, Rajno-
chovice a Slavkov pod Hostýnem. 
Požár způsobil škodu v předběžné 
výši 12 milionů korun. K zranění 
osob  nedošlo.  Šetřením byly  sta-
noveny dvě  verze  příčiny vzniku 
požáru,  a  to  technická  závada 
na  elektroinstalaci  a  technická 
závada na elektrickém spotřebiči.

dle zprávy
nprap. Romana Žemličky, 

HZS Zlínského kraje
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V Hasičských novinách se většinou díváme na oheň jako živel, se kterým je třeba bojovat. Říkejte 
ale tohle kuchařce, která chce zapálit plamen na sporáku, aby uvařila snídani. Nebo takovému 
táborníkovi, jenž pečlivými řezy připravil špekáčky k opékání. Někdy je čas oheň uhasit, jindy zase 
rozdělat. Tomu druhému případu se dnes na tematické stránce Hasičských novin budeme věnovat. 

Otázka  rozdělání  ohně  byla 
pro  vývoj  lidské  civilizace  ne-

smírně důležitá.  Jistě,  oheň mohl 
vzniknout  z  přirozených  příčin, 
například  úderem  blesku.  Nebo 
jste  mohli  drze  zavolat  do  nebe 
na titána Prométhea, aby si pospí-
šil  s  fajrující  pochodní.  Hlavně, 
že byl oheň! Potom naši předkové 
určili toho nejváženějšího z celého 
kmene, aby oheň udržoval. Dali mu 
k  tomu vykotlaný  pařez,  v  němž 
měl  žhavé  uhlíky  opečovávat. 
Přidali  i pár dobrých  rad a vědro 
medoviny jako motivační příplatek. 
Ráno se vzbudili… Vědro prázdné, 
oheň  vyhaslý. Takhle  to  opravdu 
nejde,  to bychom se  žádného po-

kroku nedočkali!

Až jiskry poletí…
Dlouhá staletí, a někde i docela 

nedávno, se oheň běžně rozdělával 
pomocí křesadla, křesací soupra-

vy, chcete-li. Jednalo se v podstatě 
o  jednoduché  předměty,  mezi 
kterými  nechyběl  vhodný  kře-

sací  kámen,  například  pazourek 
či křemen. Potom zde byla ocílka. 
Nejprve se používal kousek pyritu, 
později už sloužila uhlíkatá ocel. 
A ještě to chtělo něco hodně, hod-

ně suchého. Ano, troud! V dávném 
i  modernějším  manuálu  to  bylo 
popsáno obdobně. Křísli jste kře-

sacím kamenem o ocílku, až se ob-

jevila jiskra. Tu jste směrovali do 
záchytného  troudu.  Používala  se 
pro něj úspěšně „hubka“ získaná 
z houby choroše. Když se dařilo, 
troud začal doutnat. Rodil se pla-

men.      

Třením a válením
Některé domorodé kultury vsa-

dily při rozdělávání ohně na prin-
cip  jakési  „ruční vrtačky“, kdy 
za  současného  otáčení  tlačily 
dřevěnou nebo  rákosovou hůlkou 
proti dřevěné desce. Třením vzni-
kalo  teplo,  těm  nejšikovnějším 
pak doslova pod rukama vykvetl 
i plamen. Tato metoda byla později 
vylepšena pomocí tětivy luku, kdy 
bylo možné dosáhnout rychlejšího 
otáčení. Zajímavou metodu vymy-
sleli prý zajatci  za druhé  světové 
války,  kdy  jim  jejich  věznitelé 
z pochopitelných důvodů nechtěli 
dát  do  rukou  zápalky.  Mělo  se 
jednat o postup, který  spočíval v 
zabalení  malého  množství  dře-
věného popela do kousku bavlny. 
Vznikl jakýsi bavlněný „doutník“. 
Ten  se  umístil mezi  dvě  dřevěné 
desky a převaloval sem, tam, sem. 
Tam už nemusíte. Začalo to hořet… 

Zrození zápalky
Existují samozřejmě ještě další 

metody  rozdělání  ohně.  Mezi  ty  
populární v dobrodružné literatuře 
patří použití čočky. Předpokladem 
ovšem  je,  aby  svítilo  slunce. My 
však už spěcháme ke kouzelnému 
dřívku,  které  značně  zrychlilo 
a  zjednodušilo  rozdělání  ohně. 
Ano,  máme  na  mysli  zápalku. 
Nejprve se používaly fosforové zá-
palky. Znáte je z westernů. Hrdina 
přijde do „salónu“, objedná whis-
key (opravdu málokdy je to skle-
nice mléka), vytáhne obří zápalku 
a škrtne o podrážku boty. Teprve 
pak si všimne nápisu, že kouření 

Budiž Budiž oheň!oheň!
aneb od křesadla k zápalce a ještě dálaneb od křesadla k zápalce a ještě dál

je  v  lokále  zakázáno. Ne,  teď už 
vážně. Fosforové zápalky byly sice 
účinné,  ale  hrozilo  zde  vznícení 
při  neopatrné  manipulaci.  Bylo 
nutné  sehnat  k  upravené  zápalce 
i  speciální  škrtátko,  které  jediné 
bylo schopné iniciovat to správné 
tření  vedoucí  k  vzniku  plamene. 
To bylo vynalezeno již v roce 1848. 
Bezpečnostní,  nikoli  bezpečná 
zápalka  se  vydala  na  úspěšné  ta-
žení  světem.  Ještě  bylo praktické 
vymyslet na zápalky typickou pa-
pírovou krabičku a výrobu zápalek 
realizovat masovou  průmyslovou 
formou. Bohužel, bílý fosfor, který 
sloužil k produkci zápalek, je velmi 
jedovatou  látkou. Otrava  hrozila 
zejména při výrobě. Jedovaté hla-
vičky  zápalek přitahovaly  rovněž 
sebevrahy. Bylo třeba inovací, aby 
bezpečnostní  zápalka  byla  ještě 

bezpečnější, a to nikoli pouze z hle-
diska  požární  prevence.  Podařilo 
se,  bílý  fosfor  byl  nahrazen  čer-
veným. Fosfor se rovněž přesunul 
z  hlavičky  zápalky  na  škrtátko. 
Drsnost škrtátka moderní zápalky 
zajišťuje  mleté  sklo.  Škrtnete  a 
vytvoří  se  teplota  dostatečná  k 
zapálení hlavičky zápalky i jejího 
dřívka  napuštěného  parafinem. 
I  když  hovoříme  o  bezpečnostní 
zápalce, pamatujte, že někde ji stále 
vidí „jako vlka v rouše beránčím“. 
Letecké  společnosti  například 
upozorňují,  že  v  letadle  můžete 
přepravovat na osobu pouze jednu 
krabičku zápalek. Navíc ji musíte 
mít  u  sebe  a  nikoli  v  palubním 
či  odbaveném  zavazadle. O  tom, 
že  stále  platí,  že  zápalky  nepatří 
do  rukou dětem ani  pyromanům, 
netřeba se obšírněji rozepisovat.   

Bratránek zapalovač
Vypadá to, že bychom zápalkou 

měli  náš  malý  exkurz,  v  duchu 
hesla  „Budiž oheň“,  asi  skončit.  
To by však nesměl být v roce 1816 
vynalezen zapalovač. Moc se však 
současným zapalovačům nepodo-
bal. Používal totiž vodík. Také byl 
drahý.  Místo  kamínku  křemene 
byste v něm našli platinu. Vývoji 
moderních zapalovačů paradoxně 
pomohla první světová válka, kdy 
vojáci potřebovali skrytě rozdělat 
oheň, aniž by se nepříteli prozradili 

silnou počáteční září, která vzniká 
po  škrtnutí  zápalkou.  Nejprve 
zapalovače používaly  jako palivo 
naftu, později už se začalo přechá-
zet na butan. Plynové zapalovače 
umožňovaly  kontrolu  plamene, 
odpadala  nutnost  náhrady  knotu 
a méně „zapáchaly“. Ani moderní 
plynové  zapalovače  nejsou  tak 
bezpečné, jak by se mohlo zdát. Při 
přepravě letadlem pro ně platí to-
též, co pro krabičku zápalek. V pří-
padě,  že  je  ponecháte  v  horkém 
letním dnu  například  na  palubní 
desce automobilu, hrozí nebezpečí 
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Teplota plamene hořící zápalky může dosáhnout až 800 stupňů Celsia. 

"Tři hvězdy" byla obchodní značka švédských zápalek.  

Vývoj zapalovačů akceleroval v době první světové války. 

Křesací souprava s ocílkou, křesadlem a troudem. Prométheus vrací lidem oheň.  Oheň lze rozdělat i na principu "ruční vrtačky". 

Továrna na výrobu zápalek ve švédském Jönköpingu v roce 1872. 

V továrnách na zápalky většinou pracovaly ženy. 

výbuchu (nejprve zapalovače, poté 
možná  i  vozidla),  protože  vlivem 
tepla dochází k rozpínání plynu.  

Epilog
 
K moderním prostředkům, které 

iniciují  vznik  plamene,  můžeme 
však přistupovat s relativní důvě-
rou. Vždy však jen do té doby, než 
vlastní či  jiná zkušenost prokáže, 
že  oheň  je  opravdu  dobrý  sluha, 
ale zlý pán. S důvěrou je  to vždy 
složité.  Je  jako  zápalka,  podruhé 
ji nezapálíte. 

připravil Mirek Brát



HASIČSKÉ NOVINY 3/2022 l www.facebook.com/hasicskenoviny Kaleidoskop zajímavostístrana 4

OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Za hasičskou historií do obce Mutějovice
V dnešním zastavení  naší  pravidelné  rubriky věnované  starší  historii 
sborů dobrovolných hasičů v různých částech naší republiky se podívá-
me do obce Mutějovice ve Středočeském kraji. Název obce je odvozen 
od osobního jména Mutěj a znamená tedy „ves lidí Mutějových“. Klidně 
by se však obec mohla jmenovat i „ves lidu hasičského“, protože hasičské 
dobrovolnictví zde má dlouhou  tradici Jak  to všechno v Mutějovicích 
s hasiči začalo? Dejme slovo kronice... Roku 1878 v květnu měsíci na 
poplach,  že  v Krušovicích  hoří  dvůr,  běžel  oznámit  starostovi  obce 
Františku Štíbrovi Josef Melč, člen obecního zastupitelstva, že v Kru-
šovicích hoří. Pan starosta obce však nebyl doma, tedy oznámil požár 
Krušovický prvnímu radnímu Josefu Truxovi a zároveň poslal Koubka 
k radnímu druhému p. Josefu Kubínkovi, by se jelo stříkačkou k místu 
neštěstí, kdežto obou těchto pánů radních doma nebyli. Nezbývalo tudíž 
Josefu Melčovy jen se starati o příspřež do stříkačky a tu samo u do místa 
neštěstí dopraviti...  Stříkačka Mutějovická při tomto požáru nepracovala, 
za to ale myšlenka o zařízení sboru v Mutějovicích se šířila.  A tak roku 
1879 za starosty obce Františka Štíbra se obecní zastupitelstvo rozhodlo 
vyzvat občany, kteří chtějí ke sboru hasičskému přistoupiti. Byla svolána 
schůze, zvolen přípravný výbor. Dne 18. ledna 1880 následovala schůze 
členská, ve které bylo usneseno sestavení družstva, zakoupení stříkačky, 
obleků a výzbroje. 4.  července 1880 byla přivezena dráhou do Krupé 
nová ruční potahová stříkačka od pana Fr. Smejkala – továrníka z Prahy. 
Byla vyslána deputace 4 mužů, kteří do obce stříkačku přivezou. Byla 
očekávána celým sborem a hudbou u mlýna. Hasičský sbor čítal tou do-
bou 37 členů, předsedou zvolen Josef Melč. Zakoupeno bylo: 37 přílbic, 
37 pásů, 35  sekyrek, 38 plátěných obleků, 2  trubky, 38 píšťal, 200 m 
hadic a 8 m savých hadic.

zdroj foto: : FB SDH Mutějovice

HASIČSKÁ HISTORIE

Na webu dh.cz najdete  řadu zápisů z  jednání orgánů  i odborných  rad 
SH ČMS. Jedním z nich je  lednový zápis z  jednání Ústřední odborné 
rady represe, které proběhlo v Přibyslavi. Součástí jednání byla například 
i  informace ze sekce hasičských kynologů. O průběhu MČR psovodů 
zde informovali F. Schejbal a P. Morávek. Přednesli i referát o nasazení 
a akcích psovodů SH ČMS za uplynulých 6 měsíců. Předali informace 
o průběhu oslav výročí 20 let fungování psovodů v LIK při SDH Hejnice. 
Psovodi dále informovali o provedení certifikačních zkoušek. Psovodi 
SH ČMS žádají o novelizaci předpisů SH ČMS ve vztahu k práci psovo-
dů. Přednesli jednotlivé body, které je třeba novelizovat. Navrhli nové 
znění  jednotlivých konkrétních bodů. R. Kučera  pověřil  F. Schejbala 
a P. Morávka přípravou novelizovaných předpisů a předložením na příš-
tím jednání rady.

 INFO PRO HASIČE

Školení na obsluhu automatického 
defibrilátoru
Stejně  jako u  nás,  i  slovenští  dobrovolní  hasiči  se  pravidelně  účastní 
školení na obsluhu automatických defibrilátorů. Nedávno takové školení 
proběhlo například v Žilinském samosprávném kraji a bylo určeno pro dva 
dobrovolné hasičské sbory v okrese Čadca: DHZ Korňa a DHZ Stará 
Bystrica. Do akce, která se uskutečnila v obci Korňa se zapojila i část 
zaměstnanců tamní základní školy a mateřské školy. Odborné školení 
realizované v pětičlenných  skupinách odborně zastřešil certifikovaný 
instruktor společnosti Firesystem s.r.o.  Dobrovolní hasiči v obci Korňa 
již v minulosti použili automatické defibrilátory opakovaně i při „ostrých 
výjezdech“. Dobrovolný hasičský sbor obce Korňa má aktuálně 66 členů, 
z toho je 13 žen. Na zásahy se připravují průběžně celý rok. Příkladem 
bylo i proběhnuvší školení na obsluhu automatických defibrilátorů.  

ilustrační foto: obec Korňa 

První  soutěží,  které  se  mladí 
hasiči zúčastnili, bylo okresní kolo 
hry  Plamen.  „Děti do přípravy 
vložily doslova své srdce, spo-
lečně si daly náročný cíl umístit 
se na třetím místě, což se nám 
skutečně podařilo. Dík patří rovněž 
rozhodčím, dorostencům a členům 
sboru, kteří nám pomohli s trénin-
ky,“ uvedla vedoucí mládeže Petra 
Němečková. Dorostenci  zamířili 
na krajskou soutěž v Hradci Králo-
vé, kde bojovali v běhu na 100 met-
rů překážek, testech požární ochra-
ny a požárním útoku. Přestože byli 
„benjamínky“,  obsadili  chlapci 
páté a děvčata čtvrté místo.

V  součtu  sedm  jednotek  ha-
sičů  vyslal  operační  důstojník 
k  ohlášenému  požáru  přístavku 
rodinného domu s dílnou do obce 
Jasenná v Královéhradeckém kra-
ji.  Požár se rozšířil z prostoru díl-
ny po dřevěné stropní konstrukci 
do další části domu, sálavé teplo 
tvořící se pod plechovou střechou 
v kombinaci se zplodinami hoře-
ní  poškodily  větší  část  objektu. 
Na  odvětrání  prostor  byla  nasa-
zena přetlaková ventilace. Hasiči 
museli  dále  rozebírat  st řešní 
konstrukci,  aby  vyhledali  a  do-
hasili  skrytá  ohniska.  Dohlídku 
nad požářištěm držela místní dob-
rovolná jednotka. Zásah prováděli 
hasiči  v  dýchacích  přístrojích, 
voda musela být dovážena k místu 

Léto nuda nebyla
Počátek  léta  přinesl  mladým 

hasičům vítaný odpočinek v podobě 
společného výletu do Janských Láz-
ní. „Všichni si akci užili, proběhla 
fyzická příprava v lanovém parku, 
zaujala například  specializace Tá-
borník včetně vaření na otevřeném 
ohni, balení batohu na cesty, stavění 
přístřešků  pro  vílu Kapradílku  s 
pomocí přírodních materiálů. Děti si 
užily letní kino, diskotéku, a s chutí 
vyběhly do okolí  sledovat východ 
slunce  na  Modrých  Kamenech. 
Po  relaxačním výletu  zamířili  na 
Putovní pohár  starosty obce Rož-

nov. Opět  se dařilo  a mladší  tým 
vybojoval třetí místo. Ani starší děti 
nezaspaly a tým „A“ bral stříbrnou 
příčku. V závěsu za ním se umístil 
tým „B“  na  bronzové  pozici. Na 
soutěži  tým  dorostenek  obsadil 
šestou příčku a rozhodl se, že nyní 
bude vystupovat pod názvem Ve-
lichovská kuřata, které  tak nazval 
hlavní  rozhodčí Honza Pišta. Vy-
vrcholením  letní aktivity byl  letní 
tábor na Kamenci v Orlicích horách. 
Celotáborová hra se nesla v duchu 
knih a filmu Divergence. Děti byly 
rozděleny podle  frakcí a  soutěžily 
mezi  sebou nejen v nejrůznějších 
hrách, snažily se posbírat vlastnosti 
všech frakcí. Hodnotili  jí  jako vy-
dařenou, při níž se nikdo nenudil.

Úspěchy v požárním 
sportu

„Začátkem září jsme začali 
s chutí trénovat na Žernovské hry, 
ve kterých se soutěží ve štafetách 
na 4x60 metrů, štafetách dvojic 
a v požárním útoku. Mladší děti 
vybojovaly stříbro stejně jako 
družstvo starších, což považujeme 
za úspěch. Nezklamaly výsledky 
atraktivní a náročné soutěže TFA 
v Brzicích. Na startu stála příprav-
ka, mladší a starší žáci, dorostenky 
a dorostenky. S umístěním jsme byli 

spokojeni, v přípravce zazářila 
prvenstvím Míša Bláhová, mladší 
a starší se vešli pokaždé do první 
desítky nejlepších. V kategorie do-
rostu si odvezla zlato Lada Sršňová 
a stříbro Dája Karlová. Nejlepším 
dorostenec Aleš Stradiot byl také 
z našeho sboru, skvělé čtvrté a páté 
místo vybojovali Radek Holub 
a František Lánský,“  připomněla 
vedoucí.  Konstatovala  současně, 
že neméně úspěšní byli mladí ha-
siči na podzimním branném závodě 
Memoriálu Josefa Kárníka v Me-
zilesí. V  soutěži Požární ochrana 
očima dětí se umístili v krajském 
kole  na  prvním  až  třetím  místě 
ve čtyřech kategoriích. Na repub-
likovém kole se umístil František 
Lánský na 2. místě se svou básní. 
Úspěchy dorostu korunoval Honza 
Poche na závodech Pražské a Stře-
dočeské  Ligy  v  TFA  ve  Starém 
Kolíně, odkud  si odvezl naprosto 
skvělé druhé místo. 

Pekelníci odešli 
s prázdnou

„Koncem loňského roku jsme 
připravili Den zúčtování, který byl 
v režii dorostu a vedoucích. Miku-
láš listoval knihou hříchů, andělky 
byly obtěžkány sladkostmi, čerti 
oprášili pekelné pytle na hříšníky. 
Protože máme jen hodné a šikovné 
děti, s pekelníky jsme se brzy roz-
loučili a akci si náramně užili,“ do-
dala s úsměvem Petra Němečková.

Věra Nutilová

S Velichovskými kuřaty na soutěži

Profesionální i dobrovolní hasiči likvidovali požár rodinného domu
foto: archiv SDH Velichovky

Hasičský sbor ve Velichovkách v okrese Náchod, který v současnosti čítá 137 čle-

nů, má ve svých řadách také 43 mladých hasičů. Hlavními vedoucími jsou Petra 
Němečková a Zuzana Malá, které se mohou spolehnout na více jak desítku no-

vých vedoucích II a III.stupně.

PŘIJEĎTE SI ODPOČINOUT DO KRKONOŠ!
Penzion Stříbrný pramen je původní historická 
lázeňská vila v malebných Janských Lázních. 

Jako poděkování za vysoké nasazení a  
obětavost dobrovolných i profesionálních hasičů 

při zvládání pandemie covid – 19 nabízíme 
SLEVU 20% na pobyty pro dobrovolné hasiče 

(SDH, JSDH) a jejich rodiny. 
Sleva platí i pro příslušníky HZS ČR.

Sleva bude poskytnuta při předložení průkazu.
(dostačuje scan – ofocení průkazu a zaslání 

elektronickou formou, v případě, že se jedná o člena 
JSDH, který není členem žádného SDH, stačí čestné 

prohlášení o členství v jednotce obce)

Přijeďte si k nám odpočinout a načerpat nové síly! 
V Janských Lázních si užijete sjezdové lyžování, běžky 
i další zimní radovánky. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Ing. Aleš Cabicar

Rezervace na e-mailu: cabicar@volny.cz 
                                      tel. 602 243 047

Více informací o penzionu a možnostech ubytování 
získáte na webu: www.stribrnypramen.cz

události kyvadlově. Aby měli za-
sahující na místě dostatek dýchací 
techniky, přijel z královéhradecké 
centrály protiplynový kontejner. 
Způsobená  škoda  je  předběžně 
odhadnuta na 3,5 milionu korun. 
Příčina  vzniku  požáru  je  před-
mětem vyšetřování, na ohledání 
požář iště  bude  spolupracovat 
vyšetřovatel  hasičů  s odborníky 
z Institutu ochrany obyvatelstva 
z  Lázní  Bohdanče.  Při  události 
nebyl  nikdo  zraněn.  Na  místě 
události zasahovali profesionální 
hasiči ze stanic Jaroměř, Náchod 
a Hradec Králové a JSDH Jasen-
ná,  Černilov,  Opočno  a  České 
Meziříčí. 

foto HZS KHK



Hasiči ze Záchranného útvaru HZS ČR a Skladovacího a opravá-
renského zařízení HZS ČR rozvezli v lednu po republice více než 
3,6 milionu antigenních testů. Došlo tak na základě žádosti MŠMT 
ČR. Zahájení logistické akce bylo ve skladu SSHR v Poleradech, 
odkud byly  expedo-
vány více než 2 mi-
liony  testů  na  125 
paletách. Čekala  je 
cesta  do sedmi kra-
jů  pěti  nákladními 
automobily a dvěma 
soupravami  tahačů 
s návěsem. 

zdroj foto:
HZS ČR
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Hasiči na síti L.

V dnešním čísle Hasičských novin se v jubilejním padesátém dílu naší 
pravidelné rubriky za hasičskou webovou prezentací vypravíme do obce 
Vědomice v Ústeckém kraji. Spolek pro obnovu venkova, Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR udělily obci první místo 
v soutěži Vesnice roku 1999 v regionu severní Čechy – Chomutov. Aktiv-
ní jsou zde i hasiči. Jejich dobrovolný sbor vzniká již v roce 1886.  Členy 
Sboru dobrovolných hasičů Vědomice se během prvního roku fungování 
stalo 32 mužů z toho 20 činných a 12 přispívajících. Roku 1886 tak byla 
zahájena  činnost  vědomických hasičů nejen  jako ochránců veřejného 
majetku,  ale  i  jako pořadatelů kulturních  akcí,  hasičských bálů  nebo 
lidových veselic. Byly to prý časy, kdy členství v hasičském sboru bylo 
pokládáno za čestnou a odpovědnou funkci. U příležitosti 130. výročí 
založení SDH Vědomice byl vydán almanach, který shrnuje hasičskou 
činnost ve Vědomicích od počátků do současnosti. Almanach je možné 
si prohlédnout na webové prezentaci SDH Vědomice. Webové stránky 
vědomických hasičů fungují na zabezpečené doméně prvního řádu. Za-
ujaly nás jednoduchostí i originálním designem úvodní stránky. Chvála 
patří též aktualizaci stránek i jejich přehlednosti. Hodně pozornosti je zde 
věnováno hasičskému sportu, což je jen dobře. Jak jsem již uvedli výše, 
na webu je umístěn i almanach věnovaný 130. výročí sboru. Ať se webu 
i jeho tvůrcům daří i nadále! 

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase

I rokem 2022 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 únoru před osmi 
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 2022 podobné či jiné, než bylo to, které se již 
po pás propadlo do řeky času…
Přenesme se v čase do února roku 2014, kdy rychnovští profesionální 
hasiči připravili pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů okresu 
Rychnov nad Kněžnou velitelský den.  Na koupališti v Solnici se sešlo 
celkem 67 hasičů z 24 jednotek sborů dobrovolných hasičů. Vzhledem 
k zimnímu období byl velitelský den zaměřen na záchranu osob po pro-
boření  na  ledu.Hasiči  tak  cvičili  s  pomůckami  jako  je  házecí  pytlík, 
který  se použije  v momentě,  kdy  se osoba nachází  kousek od břehu. 
Běžné prostředky, které hasiči využívají při záchranných akcích  jsou 
i nastavovací žebřík nebo páteřní deska. Pokud se k topící osobě nedá 
dostat po pevném ledu, přichází na řadu nafukovací lávka. 

foto: Stanice Rychnov nad Kněžnou

Úvodní strana webu

Stránky SDH Vědomice 
https://www.sdhvedomice.cz/

VE ZKRATCE

Bezesporu  zcela  ojedinělou 
akcí se před více než 20 lety stala 
dálková doprava vody, která byla 
nástupem zúčastněných  jednotek 
zahájena na letišti Hradčany u Mi-
moně  v  okrese Česká Lípa. Dne 
5.5.2001 právě  tam Varnsdorfské 
občanské  sdružení  Hasiči  České 
republiky přivítalo téměř 1500 dob-
rovolných hasičů, aby se pokusili 
překonat tehdejší český a rakouský 
světový rekord v dálkové dopravě 
vody. Stalo se tak symbolicky ne-
daleko města Zákupy, kde byl zalo-
žen a ustaven nejstarší dobrovolný 
hasičský sbor ve střední Evropě.

„Ta sobota byla pro organi-
zátory a pro zúčastněné doslova 
noční můrou. Byl to velmi těžký 
a náročný den, který začal nesku-
tečným nočním přívalovým lijákem, 
který vyplavil většině družstev 
jejich přístřešky. Jeho následky 
se promítly do velkých technických 
problémů se zastaralou a leckdy 
nepříliš udržovanou technikou, 
a končil potížemi s nakrmením 
neustále hladových hasičských 
krků,“ vzpomínal  Jiří  Sucharda, 
který byl tehdy předsedou Spolku 
Hasiči České republiky. 

Problémům navzdory
Hudebním budíčkem doprová-

zeným houkáním  sirén  se  hasiči 
jen  neradi  v  pět  hodin  ráno  pro-
bouzeli do nového dne, ale přesto 
spěchali pro výdej společné stravy. 
Po  ranním  nástupu  a  rozdělení 
jednotek  se  začala  vozidla  řadit 
do  dlouhých  řad  na  jednotlivé 
větve  rekordu.  Do  první  větve 
Staré Splavy – Břehyně vyráželo 
25 hasičských družstev, do druhé 
větve Břehyně  – Dolní Krupá  to 
bylo  34  družstev,  do  třetí  větve 
Dolní Krupá - Kuřivody se zapo-
jilo 20 družstev a do nejnáročnější 

čtvrté větve Kuřivody – Ploužnice 
to bylo neuvěřitelných 73 hasič-
ských družstev. S více jak dvou-
hodinovým  zpožděním  začalo 
první ze tří čerpadel na Máchově 
jezeře nasávat a dopravovat vodu 
do  vznikajícího  hadicového  ve-
dení.  Přes  obrovské  úsilí  všech 
zasahujících  hasičů  se  bohužel 
časová ztráta neustále zvyšovala. 
Technické problémy dané stářím 
použité  techniky,  doplněné  or-
ganizačními  chybami  byly  ale 
nahrazovány nezměrným úsilím 
všech  hasičů  překonat  rekord. 
Vyčerpaní, prochladlí a nezřídka 
promočení  hasiči  prokazovali, 
že dokáží tvrdě bojovat také v pří-
padě, kdy se nejedná o skutečný 
zásah. Už v noci, kdy bylo jasné, 
že  se  pokus  o  rekord  protáhne 
do  brzkých  ranních  hodin,  bylo 
z důvodů bezpečnosti rozhodnuto 
o změně trasy pokusu. Plánovaná 
trasa rekordu totiž procházela vel-
mi náročným terénem s velkými 
výškovými  rozdíly. Vyhodnotili 
jsme,  že  zvláště  v  nezpevně-
né  závěrečné  části  a  v  nočních 
podmínkách  bychom  jednotky 
vystavili nemalému riziku.

Rekordu bylo 
dosaženo!

„Těsně před svítáním, necelých 
dvacet hodin od startu pokusu, 
v době, kdy byli všichni hasiči 
téměř dvacet čtyři hodin na no-
hách, se vytyčeného cíle poda-
řilo dosáhnout. Poslední článek 
řetězu, parní stříkačka Smékal 
z roku 1907, zahoukala a začala 
vodou dopravenou z Máchova 
jezera kropit nedalekou louku. 
Pro účastníky to byl neuvěřitelný 
a opojný pocit,“  připomněl  du-
chovní otec  rekordu Jiří Havner 
ze  Skalice  u  České  Lípy.  Poté 

začala  jednotlivá  družstva  balit 
svoji  techniku  a  rozbalené  hadi-
ce,  a  vracela  se  zpět  na  letiště. 
Odtud většina družstev odjížděla 
rovnou domů. Všichni zúčastnění 
obdrželi od organizátorů coby po-
děkování Pamětní list a následně 
po registraci rekordu také oficiální 
certifikát. Pro vytrvalce byl ještě 
v  osm  hodin  přichystán  ranní 
nástup,  který  se  ale  v  již malém 
počtu účastníků změnil na besedu. 
Ukázkami  nejnovější  techniky, 
Pragou z Vyškova a vozidly MAN 
se  organizátoři  s  odjíždějícími 
družstvy rozloučili. Symbolickou 
tečkou  bylo  poslední  zahoukání 
znovu  roztopené parní  stříkačky 
na odjezd. 

Pomník dosavadních 
rekordů 

„Během celé akce tehdy došlo 
pouze u jednoho účastníka k drob-
nému poranění a také v leckdy 
historické technice nastala pouze 
jedna závada na elektroinstalaci 
vozidla, která však nenarušila 
jeho funkci. Dosavadní český 
rekord drželi z roku 2000 hasiči 
z Domažlic, kteří dopravili vodu 
na vzdálenost necelých dvacet 
kilometrů. Nejlepšího, byť ne-
oficiálního světového rekordu 
v délce 46 km, dosáhli mladí 
hasiči v Bavorsku v roce 1999, 
jejich zástupce pan Franz Singerer 
se našeho pokusu zúčastnil. Re-
kord byl zaregistrován Agenturou 
Dobrý den Pelhřimov, a později 
byl zanesen do českého dodat-
ku Guinessovy knihy rekordů,“ 
upřesnil  Jiří  Sucharda. V  rámci 
7. hasičské poutě ve Skalici u Čes-
ké Lípy proběhlo 30. června 2001 
ve  společenském  sále  restaurace 
U Slunce, za účasti organizátorů, 
sponzorů a zástupců zúčastněných 
sborů,  slavnostní  vyhodnocení 
Rekordu  2001.  Sponzorům  byl 
při  této příležitosti, kromě podě-
kování,  udělen pamětní  děkovný 
list, zástupci sborů dobrovolných 
hasičů převzali oficiální certifikát 
o  překonání  světového  rekordu. 
Těm, kteří pro velkou vzdálenost 
nepřijeli,  byl  certifikát  zaslán. 
Symbolickou tečku za Rekordem 
2001 provedli členové  SDH Les-
kovec nad Moravicí, kteří na svém 
stanovišti u Holubí skály, nedaleko 
Břehyně po oficiálním vyhlášení 
výsledku  postavili  provizorní 
pietní  místo  –  kde  symbolicky 
„pochovali“  dosavadní  hasičské 
rekordy. Na  tomto místě  později 
vztyčili oficiální kamenný pomník 
s  pamětní  deskou,  který  dodnes 

připomíná  nezměrné  úsilí,  díky 
kterému byl Rekord 2001 dosažen.

Epilog
„Smyslem celé akce nebyl jen 

zápis do Guinessovy knihy rekor-
dů. Podařilo se prověřit, že čeští 
dobrovolní hasiči jsou schopni 
v případě potřeby provést dálko-
vou dopravu vody v prakticky libo-
volně náročném terénu. Dokázali 
také, díky moderní spojovací tech-
nice, že jsou schopni koordinovat 
činnost mnoha desítek družstev 
a jednotek. Rekord 2001 se stal 
dosud největším součinnostním 
cvičením, které poukázalo na řadu 
chyb i na množství nereálných 
předpokladů,“ sdělil Jiří Havner. 
Uvedl současně, že tehdy nemalou 
měrou přispěl ke zdaru celé akce 
tehdejší ředitel ÚO HZS v České 
Lípě Jiří Kunst. 

Rekapitulace v číslech: 
Celková  délka  tratě  světového 
rekordu:

47,2 km
Počet shromážděných družstev:

152
Počet shromážděných jednotek:

131

Počet zaevidovaných zasahujících 
hasičů:

1202

Nejbližší družstvo:
SDH Staré Splavy

Nejvzdálenější družstvo:
SDH Třanovice  a  SDH Řeka 
(365 km)

Doba trvání rekordu:
10:15 hod. – 04:45 hod.

Množství načerpané vody z Má-
chova jezera:

cca 624 000 l
Pokles Máchova jezera po čerpání:

8 mm

Počet použitých hadic  B:
2 567 ks

Počet členů organizačního řádu:
11

Počet radiobodů:
8

Pozn. Většinu hasičů a jejich příz-
nivců jistě nepřekvapí „novinka“. 
Jiří Havner, duchovní otec Rekor-
du 2001  z SDH Skalice  u České 
Lípy, společně se Spolkem Hasiči 
ČR chystá na  rok 2022 na  letišti 
v Hradčanech další zajímavou akci.

S přispěním Jiřího Havnera 
a Jiřího Suchardy - 

Věra Nutilová

Je to již více než 20 let, co byl pokořen 
světový rekord

Pomníček nedaleko Břehyně na Českolipsku

V minulém čísle Hasičských no-

vin jsme slovem i obrazem přiblí-
žili seminář zaměřený na novinky 
v dýchací technice, který se usku-

tečnil  v  lednu  2022  v  Ústřední 
hasičské škole v Bílých Poličanech. 
Akci  organizačně  zajistily:  Tým 
INTERSPIRO,  tým  FINN  SUB 
s.r.o.  (společnost  zajišťuje  dovoz 
produktů  INTERSPIRO  pro  ČR 

a  SR  včetně  servisu  a  servis-

ního  školení)  a  tým  ÚHŠ  Bílé 
Poličany.  Prezentovány  byly 
produkty značky INTERSPIRO, 
lídra a průkopníka ze švédského 
Stockholmu  s  více  než  90letou 
tradicí  a  zkušenostmi  ve  vývoji 
a  výrobě  přístrojů  pro  ochranu 
dýchacích cest v nedýchatelném 
prostředí. Protože  jsme obdrželi 

Dýchací technika s ultimativně snadnou údržbou 

foto: archiv

dotazy na průběh semináře, vra-

címe se ještě krátce k této prezen-

taci. Co nás na semináři zaujalo? 
Jednalo se například o ultimativní 
důraz na snadnou údržbu techniky 
a ochranu zdraví hasičů, kteří jsou 
ještě dlouho po opuštění místa zá-

sahu u požáru vystaveni toxickým 
a  karcinogenním  látkám  konta-

minujícím jejich osobní ochranné 
prostředky. Z důvodů snížení rizi-
ka  zdravotních problémů značka 
INTERSPIRO  vyvinula  postroj 
s absolutním minimem textilních 
částí,  takže  je  méně  náchylný 
ke kontaminaci a také se snadněji 
čistí. Jako bonus navíc je to prav-

děpodobně nejpohodlnější postroj 
na světě, jehož klíčové vlastnosti 
jsou: 

1. Netextilní ramenní popruhy 
ve tvaru těla a bederní pás zabra-

ňují znečištění. 

2. Více upevňovacích bodů pro 
příslušenství. 

3.  Rychleschnoucí  kevlarové 
popruhy. 

4. Snadné nastavení pro různé 
velikosti těla bez nutnosti vyjmutí 
sady z hasičského auta.

5.  Rychlé  upevnění  jednotky 
regulátoru,  není  potřeba  žádné 
nářadí. 

6. Bederní pás a ramenní po-
pruhy se pohybují nezávisle pro 
maximální mobilitu. 

7.  Velká  záchranná  rukojeť 
–  snadné  uchopení  a  vytažení 
hasiče v případě nouze.



Hasičského cvičiště v Ostravě-Nové Vsi „v číslech“

Projektová dokumentace:
Realizace (vynětí z půdního fondu, zemní práce, plastové povrchy, zpevněné plochy, sektory hodů – oštěp, koule, disk včetně klece, kontejnery 
skladového a sociálního zázemí, přípojky sítí, oplocení, osvětlení, vrt spodní vody, nádrže na spodní vodu 22m , automatická závlaha, travnatá 
plocha a zahradnické práce, internetové připojení, kamerový a přístupový systém):
Celkem areál:
Projektová dokumentace:
Realizace (dvou věž, lezecká stěna, prvky pro šplh, dopadiště, elektro rozvody, uzemnění, revize): 
Celkem věž:
Celkové náklady Hasičské cvičiště: 
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Můžete popsat, jak vznikla my-
šlenka na výstavbu Hasičského 
cvičiště v Ostravě – Nové Vsi?

Všechny  myšlenky  vznikají 
z  nějakého  důvodu.  Ten  náš  byl 
zcela  jednoduchý.  Mládežnická 
základna našeho SDH Nová Ves se 
nám postupně  rozšiřovala a mož-
nosti, kde se věnovat nácviku ha-
sičských disciplín se naopak zmen-
šovaly. V minulosti jsme k praktic-
kému nácviku prioritně využívali 
areál  HZS  Moravskoslezského 
kraje  v Ostravě-Porubě.  Jak  nám 
rostla členská základna, tak se za-
čaly  prohlubovat  i  problémy.  Ty 
souvisely jak s přepravou mládeže 
a materiálu k tréninkům z Nové Vsi 
na Porubu, tak i s možností využí-
vat areálu HZS v časovém rozsahu, 
který  by  umožňoval  kvalitní  tré-
nink. Jinými slovy, už jsme prostě 
nemohli trávit víc času logistikou 
zajištění  tréninků  než  samotnou 
prací  s  mládeží.  V  době,  kdy 
jsme se začali zaobírat myšlenkou 
vybudování  hasičského  cvičiště, 
jsme  ještě  netušili,  že  se  dostaví 
pandemie a omezení s ní spojená. 
Areály HZS se napříč  republikou 
staly pro dobrovolné hasiče z dů-
vodu přijatých epidemiologických 
opatření nepřístupnými. Tento stav 
s drobnými výjimkami prakticky 
přetrvává až do dnešních dní.  

Dobrovolní hasiči mají k dispozici 
první vlastní areál na Ostravsku

Na otázky rozhovoru na téma výstavby Hasičského 
cvičiště v Ostravě – Nové Vsi odpovídá Tomáš 
Lefner, starosta SDH Nová Ves a starosta Okresního 
sdružení hasičů Ostrava, který je zároveň i starostou 
Městského obvodu Nová Ves. T. Lefner působí také 
v  roli vedoucího reprezentačních týmů mužů a žen 
ČR v požárním sportu.

Jak dlouho celý proces výstavby 
trval a s kým jste na něm spolu-
pracovali?

V listopadu roku 2017 jsme za-
dali vypracování projektové doku-
mentace s tím, že jsme ještě neměli 
ujasněné  financování  realizace 
a nebyli si  jisti, že se nám stavbu 
vůbec podaří realizovat. Nicméně 
bylo nám zcela jasné, že bez projek-
tové dokumentace, která by splňo-
vala limity daného území, nemáme 
žádnou šanci se ucházet o jakékoli 
dotace. Stavební povolení jsme zís-
kali v květnu roku 2020. Může se to 
zdát jako dlouhá doba, ale my jsme 
plánovali  stavbu  na  dostupných 
pozemcích  obce,  nacházejících 
se v pásmu ochrany vodního zdroje 
a vedených v územním plánu jako 
louky. Z  tohoto  pohledu  se  zpět-
ně  jeví  doba  získání  stavebního 
povolení  jako  malý  zázrak.  Kdo 
zná,  co  časově  znamená  změnit 
územní  plán,  přesvědčit majitele 
sousedních pozemků o potřebnosti 
sportoviště a dohodnout podmínky 
stavby v pásmu ochrany vodního 
zdroje,  tak  ví,  co  vše  to  obnáší. 
Po získání všech kladných vyjád-
ření dotčených orgánů, jsme ihned 
začali  řešit  zdroje  financování. 
Důležitým krokem zajištění financí 
bylo spojení se s Atletikou Poruba, 
která  v  té  době  rovněž  hledala 

prostory pro své vrhače-oštěpaře, 
koulaře, diskaře a kladiváře. Tím, 
že se jako žadatelé o dotaci spojily 
dva sportovní subjekty, byla cesta 
k  získání  finančních  prostředků 
jednodušší. 

Na  projekčních  pracích  jsme 
spolupracovali s firmou Sporting, 
která  řešila  sportovní  areál  jako 
celek a firmou GLOBAL SPORT 
ČUPA  s.r.o.,  která  nám  dle  na-
šich  požadavků  vyprojektovala 
a  následně  i  postavila  hasičskou 
věž.  Samotnou  realizaci  areálu 
prováděla firma VYSSPA Sports 
Technology  s.r.o.  (celkové  nákla-
dy na cvičiště naleznete na konci 
rozhovoru, pozn. red.).

Jaké problémy jste během stavby 
cvičiště museli řešit?

Jak jsem již avizoval, tak prvot-
ními problémy bylo  splnit  limitní 
podmínky stavby v pásmu ochrany 
vodního zdroje. Museli  jsme volit 
technologie a materiály s nulovou či 
minimální zátěží na životní prostře-
dí,  které  odpovídaly  podmínkám 
stanovených ve stavebním povolení. 
Také jsme nemohli řešit zázemí are-
álu klasickými stavbami, ale museli 
jsme přistoupit k řešení mobilními 
modulárními  kontejnery,  pevně 
nespjatými  se  zemí.  A  aby  toho 
nebylo málo, tak po dobu výstavby 
nás omezovala covidová pravidla 
a velice nepříznivé počasí, kdy se 
dá  bez  nadsázky  říct,  že  z  devíti 

měsíců, po které stavba trvala (září 
2020  –  květen  2021),  pět měsíců 
pršelo nebo mrzlo. Naopak výhodou 
areálu je, že se nachází nad výraz-
ným  rezervoárem  spodní  vody. 
Vybudovali jsme tedy 22 kubíkovou 
nádrž, která je průběžně doplňována 
spodní vodou a slouží nám nejen k 
závlaze travnaté plochy a přilehlých 
tenisových kurtů, ale potenciálně i 
jako zásoba vody pro nácvik požár-
ního útoku.

Jaký význam má takový sportovní 
areál pro vaši obec?

Sportovní  areál  nemá význam 
jen pro naši obec, ale i pro široké 
okolí. Dobrovolní hasiči mají k dis-
pozici  první  vlastní  areál,  který 
není na Ostravsku v užívání HZS. 
To  znamená:  máme  vlastní  věž, 
máme  vlastní  dráhy  pro  nácvik 
disciplín  běhu  přes  překážky  na 
60 či 100 metrů a máme i vlastní 
prostor na nácvik disciplín požár-
ního útoku CTIF a tradičního po-
žárního útoku. Toto vše se promítá 
do  nesporné  výhody,  že  veškeré 
nářadí  a  náčiní  se  nachází  přímo 
v  areálu  a  odpadají  tak  složité 
převozy a každodenní ustavování 
překážek. Díky postupnému dopl-
ňování  sportoviště  o workoutové 
prvky, lezeckou stěnu či propojení 
s areálem tenisových kurtů se vy-
tvořilo širokospektrální sportoviště 
i  pro místní  sportovně  založenou 
veřejnost.

Komu je cvičiště určené, kdo 
na něj může chodit sportovat?

Areál  se  stal  nejen  domovem 
místních  dobrovolných  hasičů 
z  Nové  Vsi  a  atletického  klubu 
z Poruby, ale je i domovem dalším 
dobrovolným hasičským  sborům 
z okolí. I reprezentace ČR dorostu 
v  požárním  sportu  v  něm  našla 
v  loňském  roce  svůj  přechodný 
domov. V neposlední řadě je areál 
využíván  i  pro  příměstské  tábo-
ry  pořádané  atletickým  klubem. 
V  areálu  se  v  loňském  roce  vy-
jma  sportovních  akcí  (ČP v běhu 
na  100  m  s  překážkami,  MČR 
v  běhu  na  100  m  s  překážkami, 
okresního  kola  mládeže,  soutěží 
ve  výstup  na  věž  či  Slezského 

poháru v běhu na 60 m s překáž-
kami)  konaly  i  akce  společenské 
(promítání  letního kina  či  se  zde 
slavil místní obecní svátek -  Bar-
tolomějský krmáš).

Jaké byste měl doporučení pro ně-
koho, kdo by ve své obci chtěl 
realizovat podobný projekt?

Doporučení? Spíš bych  řekl,  že 
obecně platí, pokud chce člověk něco 
dokázat, musí si za tím jít a necouvat 
před překážkami, které se na cestě 
vyskytují. A že jich na cestě k Ha-
sičskému cvičišti bylo nepočítaně. 
Nicnedělání, přešlapování na místě 
a čekání s nataženou rukou nikam 
nevede. Člověk prostě musí mít vizi 
a neustále hledat cesty, jak se k cíli 

dopracovat. Co můžu určitě doporu-
čit, je hledání možností spolufinan-
cování při výstavbě a samotném pro-
vozování areálu s jiným sportovním 
subjektem. Nám se cesta spolupráce 
s atletikou určitě vyplatila. 

Ptala se: 
Mgr. Irena Špačková,

tisková mluvčí SH ČMS,
foto cvičiště: archiv T. Lefnera

foto T. Lefnera: 
Mgr. Jaroslava Čečrdlová

Tomáš Lefner, starosta SDH Nová Ves. 

Letecký pohled na cvičiště. 

Areál je využíván i pro příměstské tábory. 

478 077,55 Kč 

10 626 155,46 Kč
11 104 233,01 Kč

70 945,00 Kč
1 984 659,07 Kč
2 055 604,07 Kč

13 159 837,08 Kč
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Nová hasičská stanice 
v Holešovicích nahradila 

stavbu z období protektorátu

Olomoucký kraj poskytne dotaci 
i na získání řidičského oprávnění 

pro dobrovolné hasiče

Obnova výstroje díky 
nadačnímu příspěvku 

V lednu byla slavnostně otevřena 
nová hasičská stanice v Holešovicích. 
Nahradila  jedinou  doposud  stojící 
provizorní stanici z období 2. světové 
války, mnohonásobně  překračující 
plánovanou životnost. V  roce 1942 
v období Protektorátu Čechy a Morava 
bylo v Praze ve velmi krátké době (dle 
pamětníků přibližně za 1 rok) vysta-
věno sedm dřevěných stanic provizor-
ního typu k ochraně důležitých částí 
Prahy, zejména průmyslového odvětví. 
Rozhodnuto  bylo  také  na  základě 
předpokladu hrozících náletů  spoje-
neckými letadly v průběhu druhé svě-
tové války. Tehdejší velitel hasičského 
sboru v Praze, plk. Bruno Petersen, 
dříve požární ředitel města Düsseldorf, 
tak vydal důležité  rozhodnutí, které 
se dá považovat za historicky první 
plošné  pokrytí  na  území  hlavního 
města. Petersen začal v  letech 1943 
a 1944 zvyšovat početní stavy muž-
stva, dosáhl až 700 mužů. Současně 
se zaváděla nová  technika a výcvik, 
výnosem ze 14.  listopadu 1944 byl 
sbor začleněn do protektorátní policie 
s názvem Feuerschutzpolizei (Požární 
ochranná policie). Za velitelství Pe-

Téměř třináct milionů korun chce 
Olomoucký kraj poskytnout letos na 
činnost  a akce dobrovolných hasičů 
či na obnovu a pořízení požární tech-
niky. Jde o přibližně stejnou částku, 
jakou kraj poskytl dobrovolným hasi-
čům loni. Peníze rozdělí hejtmanství 
v  rámci  dvou dotačních programů. 
V prvním půjde o podporu na činnost 
neziskového  a  obecně prospěšného 
charakteru v oblasti požární ochrany, 
zejména požárního sportu. Ve druhém 

Jednotka SDH Mikolajice, zařazená 
do kategorie  JPO III, obnovila  svou 
výstroj  o  čtyři  kusy  třívrstvých 
zásahových obleků DEVA PATRIOT. 
Z celkových nákladů ve výši 67 445 Kč, 
pokryl  částku  40  000 Kč  finanční 
příspěvek  Nadace  AGROFERT, 

programu pak kraj umožní obcím 
čerpat finanční podporu například 
na pořízení či opravy cisternových 
stříkaček, dopravních a ostatních 
zásahových vozidel, ale i pořízení 
osobních  ochranných  pomůcek 
hasičů. Kromě  toho bude možné 
žádat  o  dotaci  na  získání  řidič-
ského oprávnění  skupiny C nebo 
na kurzy bezpečné jízdy pro členy 
hasičských jednotek. 

Ilustrační foto: mf

zbylou  část  financovala  obec 
Mikolajice  ze  svého  rozpočtu. 
Jménem  všech  členů  jednotky 
bychom chtěli  poděkovat nadaci 
za její přínosnou činnost. 

Petr Jedlička, velitel JSDH

tersena byly postaveny provizorní 
dřevěné stanice č. 2 Dejvice, č. 3 
Holešovice, č. 4 Libeň, č. 5 Straš-
nice, č. 6 Krč, č. 7 Smíchov a č. 8 
Žižkov, z nichž donedávna sloužila 
hasičům v původním stavu stanice 
3 Holešovice v Argentinské ulici. 
Veškeré  stanice  plánoval  Peter-
sen kvůli hrozícím spojeneckým 
náletům na místech  v  blízkosti 
důležitých  továren  a  vzhledem 
k  těžké  váze  hasičské  techniky 
i na vyvýšených místech pro rychlý 
rozjezd. Zajímavostí je, že i když 
šlo o stanice s provozní životností 
maximálně  10  let,  u  všech  byl 
vybudován  důmyslný  betonový 
protiletecký kryt pro důstojníky 
i mužstvo. Celodřevěná montovaná 
stavba v Holešovicích s plánovanou 
životností 10 let byla složena z pre-
fabrikovaných dílů, které v tehdejší 
době umožňovaly určitou variabili-
tu pro různé účely staveb. 

HZS hl. m. Prahy,
textová citace z dipl. práce 

Eduarda Mosieienkova,
ČVUT 2018
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Mučedníka svatého Floriána si dobrovol-
ní  hasiči  tak  trochu „uzmuli“  pro  sebe. 
Mnohdy  jej v podobě  skulptury najdete 
i  v  nikách  hasičských  zbrojnic.  Svatý 
Florián  je  však  považován  i  za  patrona 
profesí, které nějak pracují s ohněm. Jde 
například  o  hutníky  či  hrnčíře. Dále  je 
svatý Florián i patron dvou dalších profe-
sí… Pokud vás už žádné takové nenapa-
dají, zkuste vyluštit tajenku naší křížovky.  

Zdroj foto: Herzi Pinki, CC BY-SA 3.0 
<https://creativecommons.org/licenses/

by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

ZAUJALO NÁS...

1. Toxické látky se do organismu 
dostávají:

a)  přes výdechové otvory proti-
chemických oděvů

b)  požitím
c)  průzvučnou membránou masky 

dýchacího přístroje

2. Hořením PVC vzniká:
a)  chlorovodík
b)  kysličník vodíku
c)  peroxid vodíku

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

3. Nebezpečí intoxikace obvykle 
nehrozí:

a)  u požárů
b)  u havárií v průmyslu
c)  u kácení stromů

4. Mezi taktické postupy pro 
ochranu hasičů nepatří:

a)  omezení počtu hasičů u zásahu
b)  hodnocení nebezpečnosti látky 

čichem
c)  omezení doby pobytu v toxic-

kém prostředí

5. Intoxikace je:
a)  vniknutí toxické látky do orga-

nizmu člověka
b)  virové onemocnění
c)  kapénková infekce

správné odpovědi: 1b, 2a, 3c, 4b, 5a

Nebezpečí intoxikace

Svatý Florián

HASIČSKÉ NOVINY 3/2022 l www.hasicskenoviny.cz

Otestujte si své hasičské znalosti

VE ZKRATCE PRO CHVÍLE ODDECHU

Hasiči-lezci trénovali na vodojemu
V lednu probíhal na objektu vodojemu ve Velké Polomi výcvik lezeckého 
družstva Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.  Druž-
stvo s celokrajskou působností sídlí v hasičské stanici v Ostravě-Porubě 
a kromě záchranných prací ve výškách a nad volnou hloubkou se speci-
alizuje rovněž na zásahy z paluby vrtulníku. Každou ze tří směn čekaly 
dva samostatné výcviky - jeden denní a jeden noční. Na 30 metrovém 
vodojemu hasiči nacvičovali záchranu osob jak z vnější, tak z vnitřní části 
objektu, trénovali postupové jištění a slaňování s vybavením i bez něj. 
Mezi cvičené úkoly patřil i trénink specializovaných postupů: vytahování 
osob protiváhou, spouštění s doprovodem lezce i samostatně a rovněž 
transport osob po zemi na delší vzdálenosti. Hasiči si vyzkoušeli zraně-
ného připravit i na transport policejním vrtulníkem. K výcviku i zásahům 
používají hasiči z Poruby speciální automobil Mercedes-Benz Sprinter 
doslova napěchovaný lezeckým vybavením, každý ze zasahujících má 
mezi svými osobními prostředky i rozšířenou lezeckou výbavu. Výcvik 
na vodojemu umožnily hasičům Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava, a. s. 

zdroj foto: HZS MSK

Vloni proběhly v Pacově oslavy 
150 let založení sboru. „Náš hasič-
ský sbor byl založen sedm let po prv-
ním sboru ve Velvarech. Patříme 
k nejstarším sborům v republice. 
Jsme rádi, že skutečně velkolepé 
oslavy mohly proběhnout v srpnu 
2021, připravovali jsme je téměř 
tři roky,“ sdělil starosta sboru Aleš 
Janda.

Průvod s vlajkonoši
Před samotnými oslavami předal 

starosta města Tomáš Kocura čle-
nům sboru pamětní listy a medaile 
k výročí sboru. „Poté byly přípravy 
v podstatě každodenní, roznesli 
jsme například pozvánky do všech 
domů a bytů ve městě, rozmístili pla-
káty do každé obce v rámci okresu, 
zajistili propagaci na reklamních 
předmětech i sociálních sítích. 
Oslava proběhla v prostorách Pa-
covského zámku, přijela historická 
a zásahová technika, která byla 
seřazena na horním nádvoří. Vel-
kolepým se stal průvod s vlajkonoši, 
početnými hasiči včetně mládeže, 
hasičskou technikou. Nesmírně 
nás potěšilo, že kilometrovou trasu 

lemovala masa diváků a příznivců,“ 
upřesnil starosta sboru.

Průběh oslav 
Hasičský prapor  sboru byl  de-

korován pamětními stuhami města 
a OSH, následovaly zdravice hostů, 
například ředitele HZS ÚO Pelhři-
mov, starosty města, zástupce SH 
ČMS,  náměstka  hejtmana  Kraje 
Vysočina. Pro všechny účastníky 
byla  připravena  řada  zajímavých 
ukázek  jako  simulovaný  požár 
s jeho uhašením, ukázky činnosti 
historické techniky, vyprošťování 
osob,  vystoupení mladých hasičů 
a další. Oslavy byly podle mínění 
hasičů  a  občanů  bez  nadsázky 
velkolepé a grandiózní. Oslavy se 
uskutečnily  s  nemalou  podporou 
města Pacov, Kraje Vysočina, SDH 
Jetřichovec, který zajistil kompletní 
občerstvení.  V  neposlední  řadě 
se vloni podařila náročná kompleta-
ce textů a fotografií pro Almanach 
k  150.  výročí  sboru.  „Upřímné 
poděkování patří členům sboru, 
odvedli neskutečný kus práce, na 
jejíž výsledek jsme pyšní,“  připo-
mněl Aleš Janda.

Aktivní sbor
Během  roku  hasiči  z  Pacova 

zajišťují  řadu  kulturních  a  spor-
tovních akcí, které jsou nedílnou 
součástí finančního příjmu nutné-
ho pro bezproblémový chod sboru. 
Pravidelně  je  pořádán  hasičský 
ples, který se koná od roku 1872. 
Tradicí se stala dvoudenní soutěž 
dětí a dorostu v požárním sportu, 
na  které  hasiči  zajišťují  technic-
kou pomoc a občerstvení. V  létě 
probíhá  Pohár  starosty  města 
Pacova v zámeckém parku, třikrát 
proběhla soutěž Železný hasič. Po-
máhají při organizaci charitativní 
akce Běh pro úsměv v Pelhřimově, 
na  Dni  mikroregionu  se  před-
stavují  s  ukázkami  mladí  hasiči 
společně s výjezdovou jednotkou, 
v horkých letních dnech kropí ko-
munikace  a pomáhají  zavlažovat 
veřejnou  zeleň. Mají  aktivní  vý-
jezdovou jednotku JPO III/I, která 
během  roku  průměrně  zasahuje 
u  65  událostí. V  době  pandemie 
Covid–19 byli hasiči z SDH Pacov 
mezi prvními dobrovolníky, kteří 
pomáhali v nemocnicích, protože 
chyběl  zdravotnický  personál. 
Pomáhali s rozvozem ochranných 
prostředků  a  dezinfekcí  prostor, 
obstarávali nákupy nemocným 
lidem v karanténě, pomáhali zdra-
votníkům při transportu pacientů.

Věra Nutilová

V novém  roce  2022  se mohou 
z  nové  cisterny  (převzaté  v  roce 
2021)  těšit  hasiči  z  Olomouce  – 
Chválkovic. Vozidlo tehdy posvětil 
i chválkovický duchovní. Olomouc-
ký kraj přispěl na pořízení cisterny 
částkou 300 tisíc korun. Olomoucký 
kraj  podpořil  v  uplynulých  pěti 
letech  zakoupení  celkem patnácti 
hasičských automobilů. 

zdroj foto: Olomoucký kraj  

Jednotka  sboru  dobrovolných 
hasičů Frýdek-Místek byla oceně-

na za pomoc v tornádem zasažené 
lokalitě na jižní Moravě. Jihomo-

ravský  hejtman  poslal  písemné 
poděkování  všem,  kteří  tehdy 
na  Moravě  pomáhali.  Hasičům 
osobně poděkovali i zástupci ve-

dení města Frýdek-Místek. 

Oslavy připravovali tři roky V novém 
roce s novou 

cisternou

Poděkování 
za pomoc 

na Moravě

Hasičský sbor v Pacově v okrese Pelhřimov byl za-

ložen v roce 1871 jako Hasičsko – tělocvičná jed-

nota Sokol. Založili jej, jako ostatně všechny spol-
ky ve  městě, František Kozelský a Antonín Plaček. 
V současné době má sbor 90 členů.



Pozvánka do muzea Výtopna Zdice
při příležitosti oslav 130. výročí trati 
Zdice – Protivín. Vedle pohlednic 
vydává  muzeum  každoročně  též 
několik  tematických  kalendářů 
s  hasičskou,  silniční  a  železniční 

V dnešním zastavení naší „šnůry“ 
putování za hasičskými expozicemi 
doma  i  v  zahraničí  vás  pozveme 
do muzea Výtopna Zdice ve Stře-
dočeském kraji. I zde můžete najít 
historickou  hasičskou  techniku. 
Na  snímku  je  jeden  z  exponátů: 
ŠKODA 706 RT Total. Tento hasič-
ský automobil dosloužil u podniko-
vého požárního sboru POLDI SONP 
Kladno  na  přelomu osmdesátých 
a devadesátých let. Podle všeho byly 
vyrobeny pouze dva kusy s touto 
nástavbou a dle dostupných  infor-
mací se do dnešních dnů dochovalo 
pouze toto jediné vozidlo.  Z oboru 
hasičské  techniky  jsou  v  muzeu 
k vidění i Tatra 138 CAS 32, Škoda 
706 RT CAS 16, Praga RN DS 16 
a  také  tři  hasičské přívěsy. Expo-
zice  muzea  Výtopna  Zdice  byla 
vybudována v bývalém depu Čes-
kých drah  jako hold  technickému 
umu našich předků. Po nezbytných 
opravách depa bylo zahájeno budo-
vání jedinečné expozice historické 
silniční  a  drážní  techniky,  umís-
těné v původním kruhovém stání 
pro lokomotivy. První návštěvníky 
muzeum přivítalo  v  květnu 2006 

technikou Areál muzea Výtopny 
Zdice se nachází zhruba 400 metrů 
od železniční stanice Zdice. 

zdroj foto: web muzea
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Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

Pražském hradě ocenil nejvý
znamnější záchranářské činy 
loňského roku Zlatým záchra
nářským křížem. 

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

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

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

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

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

Na návštěvě 
v okrese 
Chrudim

na str. 7

Někde ano!
Někde ne?

Miliarda  
pro výcviková 

střediska

na str. 4
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Hala JablonecVypalování porostů 
– každoroční evergreenna str. 8 na str. 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezident 
ocenil i hasiče

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Dokončení na straně 7)

l 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.

10.–11. červen
VIII. celorepublikový sraz s výstavou historické techniky

Hasičské slavnosti
Litoměřice 2022
Výstaviště Zahrada Čech
Mírové náměstí
Lodní náměstí

•  Výstava techniky - ruční stříkačky,  
parní stříkačky, automobily

•  Prezentace nejmodernější hasičské  
a vojenské záchranné techniky

•  Výstava sběratelů doplňků - přileb, 
uniforem, tiskovin, modelů

•  Ukázky práce s technikou
•  Floriánská mše v kostele sv. Štěpána
•  Den otevřených dveří stanice  

profesionálních hasičů
•  Ojedinělý nástup a průvod hasičů  

s technikou na litoměřickém náměstí
•  Bohatý kulturní program
•  Vyhodnocení šestého ročníku soutěže  

o nejlepší webové stránky SDH
•  Hasičská hudební fontána  

na Lodním náměstí

HasicskeSlavnostiLitomerice www.hasicskeslavnosti.cz

V  lednu  se  srazily  nákladní 
vlaky  na  nádraží  v  Prosenicích 
na  trati  z  Přerova  do  Ostravy. 
Vykolejily  čtyři  vagóny plně  na-
ložené  dřevem,  bylo  poškozeno 
trakční vedení. Na místě pracovalo 
sedm jednotek pod velením hasičů 
SŽ a odklízely vysypaný náklad. 
Hasiči  řezali  dřevo  na  menší 
kusy a odstraňovali z profilu trati 
ručně, protože nepřístupný a sva-
žitý terén neumožňoval okamžité 
nasazení  vhodné  těžké  techniky. 
Dále byly nasazeny i vyprošťovací 
tanky SŽ, které pomáhaly s odstra-

něním poškozených vagónů. Ško-
da se podle předběžných odhadů 
vyšplhá  zhruba  k  21  milionům 
korun. Nikdo nebyl zraněn. Za-
sahovala profesionální jednotka 
ze stanice Přerov a čtyři jednotky 
SDH Prosenice, Osek nad Beč-
vou,  Radvanice  a  Radslavice. 
Mimořádnou  událost  měly  pod 
svým velením dvě  jednotky SŽ 
Přerov a Ostrava.

dle zprávy 
por. Radka Buryánka, DiS, 

HZS Olomouckého kraje

Následky srážky dvou vlaků 
likvidovaly i dva tanky 

Vláda České republiky zasedla 
ve  středu  19.  ledna  ve  Strakově 
akademii.  Kromě  různých  dal-
ších věcí také jednala o vyhlášce 
o  povinném  očkování.  Zdravot-
níky,  zaměstnance  v  sociálních 
službách,  pracovníky  integro-
vaného  záchranného  systému 
včetně vězeňské  služby, armády 
a části členů dobrovolných hasičů 
čekalo do 1. března 2022 povin-
né  očkování  proti  COVID-19. 
Pro zavedení povinného očkování 
nebylo  potřeba měnit  dosavadní 
zákony,  stačila  úprava  vyhlášky 
k  zákonu  o  ochraně  veřejného 

Je  zde  začátek  nového  roku 
a tím i ten správný čas pro pra-
videlný mater iál „Výcvikový 
rok pro jednotky SDH obcí na 
rok 2022“ zpracovaný pro jed-
notky  SDH  obcí  od  Ústřední 

odborné  rady  represe  Sdružení 
hasičů  Čech,  Moravy  a  Slez-
ska .   V  elek t ron ické  podobě 
jej  najdete  například  na  webu: 

https://kshusti.hasicovo.cz/

zdraví.  Povinnost  se  tak  týkala 
všech hasičů ve všech jednotkách 
– profesionálních i dobrovolných 
a  to  jak  státních,  tak  obecních 
i  podnikových.  Vláda  České 
republiky na svém zasedání  roz-
hodla o zrušení povinnosti vyplý-
vající z vyhlášky 466/2021, kterou 
se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., 
o očkování proti infekčním nemo-
cem. Očkování proti nemoci CO-
VID-19 po tomto jednání zůstává 
nejen pro příslušníky HZS ČR, ale 
i  pro  zaměstnance  podnikových 
jednotek  a  jednotek  SDH  obcí 
na dobrovolné bázi.

Vláda zrušila povinnost 
hasičů očkovat se proti 

nemoci COVID-19

Informace pro jednotky SDH obcí

Ne  každá  historická  technika 
se  dostane  do  těch  správných 
pečujících  rukou...  Jeden  takový 
exemplář jsme objevili v polském 
lyžařském  středisku  Zieleniec. 
Škoda,  v  závěji  pod  námrazou 
se  schovává zajímavý kousek ha-
sičské  techniky. Než  přijde  jarní 
oteplení, můžeme  jen odhadovat, 
že jde o hasičský automobil (z pa-
desátých  let  minulého  století) 
polské  provenience  postavený 
na podvozku Star 20. 

foto hn

Objektivem našeho redakčního fotoaparátu


