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Hasičina je (hodně často) tvrdá dřina! foto mf

Sejmutí vodníka Pepíka před zimou z jezera
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Znalostní
test

Za hasiči 
do Muzea Mirovicka...

Vichřicové komando

Sbírka 
na obnovu 

chaty Tesák 

Z redakční 
pošty… Rekord 
v dopravě vody 

na dálku  

„Dobráci“ 
podpořili 

veřejnou sbírku
Nedávno jsme v Hasičských no-

vinách psali o požáru ikonické cha-
ty Tesák ve Zlínském kraji. Na ob-
novu této stavby v Hostýnských 
vrších vyhlásila nyní obec Rajno-
chovice veřejnou sbírku. Zájemci 
mohou posílat peníze na transpa-
rentní účet č. 6181035399/0800. 
„Sbírka se bude konat výhradně 
shromažďováním peněžních pro-
středků na tomto zvláštním ban-
kovním účtu. Jiná forma, například 
pokladničky nebo hotovost nejsou 
povoleny,“ upozorňuje starostka 
Rajnochovic Jaroslava Jurčová.

zdroj TZ ZK

V Hasičských novinách č. 3/2022 
jsme otiskli článek, který se věno-
val rekordu v dálkové dopravě 
vody v roce 2001. Správně jsme 
byli upozorněni, že tento rekord 
byl však překonán o 9 let pozdě-
ji. Akce se konala pod záštitou 
OSH Žďár nad Sázavou. Agenturou 
Dobrý den byla zapsána do Knihy 
rekordů a za rok 2010 byla vyhlá-
šena jako nejvýraznější kolektivní 
akce roku v ČR.

Popis rekordu…
DEVĚT SKAL 2010 - 8.5.2010
Rekord v dopravě vody na dálku
Trasa: Dolní Loučky (295 m n.m.) 
– Devět skal (836 m n.m.) – převý-
šení trati 541 metrů
Délka trasy: 63,46 km
Začátek čerpání vody v Dolních 
Loučkách: 10:35 hodin
První výstřik na Devíti skalách: 
17:30
Konec akce: 17:40 (rekord uznán 
Agenturou Dobrý den)

 
Technické údaje: 
• akce se zúčastnilo celkem 288 
sborů dobrovolných hasičů, z toho 
287 z České republiky a 1 sbor ze 
Slovenska
• celkem bylo použito 234 čer-
padel
• použito bylo celkem 3 553 ha-
dic B
• spojení zajišťovalo celkem 291 
radiostanic
• na akci se podílelo celkem 2 592 
hasičů (z toho 1 669 mimo okres 
Žďár nad Sázavou)
• v hadicích v době rekordu bylo 
celkem 300 m3 vody
• bylo přemístěno 580 m3 vody
• v době čerpání protékalo v hadi-
cích 36 m3 za hodinu

Dobrovolní hasiči v Kunraticích 
na Frýdlantsku (Liberecký kraj) 
podpořili 50 tisíci veřejnou sbírku 
obce na opravu věžních hodin 
a kostela. Jedná se o kostel Všech 
svatých, sakrální stavbu  ve svahu 
nad silnicí ve středu Kunratic. 
Původně gotická stavba prošla 
v 18. století  barokní přestavbou. 
Následně byla ještě roku 1789 
upravována. 

zdroj foto: Jan Polák, CC 
BY-SA 3.0 <https://creativeco-

mmons.org/licenses/by-sa/3.0>, 
via Wikimedia Commons

Vodník Pepík odpočívá v teple
Nedaleko Berouna leží obec Malé Přílepy s cca 300 obyvateli, a přesto místní 
sbor dobrovolných hasičů sdružuje více jak 130 členů. V letošním roce hasiči 
připravují velké oslavy 120 let od založení sboru. 

Přestože se jedná o malou obec, 
mají zde hasiči plno aktivit. Loň-
ský rok začali záchrannou akcí, 
kdy při přípravě ledové plochy 
pro bruslaře na místním rybníku, 
kterému zde říkají jezero Slámka, 
došlo k prolomení ledu a bylo 
nutné tonoucího vylovit, odbahnit 
a vysušit.

Aktivní sbor
Vzhledem k pandemii Covid – 19 

nemohli hasiči pořádat např. tradiční 
hasičský bál, dětský karneval, pálení 
čarodějnic, slavnostní uvádění vod-
níka Pepíka na jezero a další. Zvy-
kem se zde stalo zapojení do akce 
„Ukliďme Česko“, kde společně 
sbírali odpadky v obci a jejím okolí. 
„V rámci dobrých vztahů s obecním 
úřadem Chyňava došlo k dohodě 
o údržbě části zeleně v naší obci. 
A když nám obecní úřad v Chyňavě 
zakoupil travní sekačku a křovino-
řez a zajistil školení obsluhy, začali 
jsme v květnu s údržbou obecních 
trávníků,“ uvedl starosta sboru 
Václav Kšír. „V roce 2021 vznikla 
v obci Velké Přílepy myšlenka na se-
tkání občanů z Malých Přílep, Přílep 

u Rakovníka, Velkých Přílep a Přílep 
na Moravě pod názvem Přílepský 
čtyřlístek. První setkání proběhlo 
ve Velkých Přílepech, kde jsme 
se jako hasiči aktivně zapojili s naším 
osadním výborem. S nemalou chutí 
jsme také po celý rok sbírali železný 
šrot, uklidili hasičskou zbrojnici 
a vydali se podpořit SDH Přílepy 
u Rakovníka, který slavil 135 let 
sboru,“ připomněl starosta.

Mládež a sport
Zásahová jednotka sboru je 

zařazena do kategorie JPO V 
a přesto, že mnoho výjezdů nemá, 
zapojuje se do všech akcí sboru. 
Po řádění „nenasytného“ tornáda 
na jižní Moravě společně se členy 
sboru a zástupci dalších sborů 
v okolí jeli pomáhat postiženým 
obcím. Na pomoc obyvatelům 

vezli mj. techniku, stavební ma-
teriál a další vybraný materiál, 
kterým přispěli obyvatelé Ma-
lých Přílep, Chyňavy, Podkozí, 
Libečova a Lhotky. V Malých 
Přílepech pracují s mládeží, mladé 
hasiče vedou na výtečné úrovni 

už šestnáct let. Děti jsou zapojené 
do hry Plamen a mají úspěchy 
také na mnoha dalších soutěžích, 
což je zásluhou Josefa Štětky, Mi-
chala Špačka a jejich pomocníků. 

...dokončení na straně 6
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V našem tradičním úvodu k port-
foliu hasičských zásahů za uply-
nulé období bychom chtěli zmínit 
i aktivity hasičů, které přesahují 
rámec běžné činnosti. Po pan-
demii nového koronaviru prově-
řuje fungování společnosti jiná 
hrozba. Eskalace napětí a realita 
následných bojů na Ukrajině nás 
staví do situace, kdy je nutné rychlé 
reagovat na změny, které válka 
na území Evropy přináší. Hasiči, 
profesionální i dobrovolní, se opět 
prezentují jako ti, kteří umí rizikové 

situace řešit a pomáhat. Máme tím 
na mysli pomoc profesionálních 
hasičů při výstavbě humanitární-
ho registračního střediska, další 
aktivity zaměřené na koordinaci 
podpory a pomoci, či organizace 
sbírek na pomoc Ukrajině, která 
nachází zázemí ve zbrojnicích 
dobrovolných hasičů. To vše navíc 
k běžné činnosti, která, jak vyplývá 
i z vybraných událostí a zásahů 
z nedávné minulosti, byla a je 
náročná.

redakce 

V únoru zasahovalo celkem 
šest jednotek hasičů v Dobroti-
cích na Kroměřížsku, kde došlo 
k požáru objektu v zahrádkářské 
kolonii. V době požáru se uvnitř 
domu nacházel uživatel, který před 
ohněm utekl ven do bezpečí. Při 
tom se zranil. Zranění muže si vy-
žádalo ošetření a následný převoz 
posádkou zdravotnické záchranné 
služby do nemocnice. Postupně 
se na místě sjeli hasiči ze stanic 
Holešov a Bystřice pod Hostýnem 

Třinečtí hasiči si v únoru zase 
jednou odpočinuli od obvyklých 
zásahů, jako jsou nejrůznější požá-
ry, dopravní nehody či v posledních 

Během jediného únorového dne 
zasahovali hasiči v Jihomoravském 
kraji u dvou požárů v rodinných 
domech. První případ se stal v obci 
Kuřimské Jestřabí na Brněnsku. 
Jednotky vyjely k požáru, který 
se z přízemí rodinného domu rozší-
řil i do patra a na střešní konstrukci. 
Seniorka obývající dům se dostala 
včas do bezpečí. K likvidaci požáru 
nasadili hasiči tři vodní proudy. 
Hasební vodu zajišťovalo čerpací 
stanoviště u obecní požární ná-
drže. Podle předběžných odhadů 
způsobil požár škodu za 1 milion 
korun. Včasným zásahem se po-
dařilo uchránit majetek vyčís-
lený na 2 miliony.  Druhý požár 
uvnitř rodinného domu se rozhořel 
na Blanensku. Konkrétně v obci 
Vanovice. Hasiči proti plamenům 
nasadili 5 vodních proudů a zřídili 
u rybníka čerpací stanoviště. Asi 
5 desítek hasičů (7 jednotek) po-
kračovalo v rozebírání konstrukcí 
a vyklízení půdního prostoru 

K ohlášenému požáru v bytovém 
domě v Broumově na třídě Sou-
kenická vyrazili v únoru hasiči 
ze čtyř jednotek požární ochrany. 
Plameny zasáhly jednu bytovou 
jednotku, dál do domu se naštěstí 
požár nerozšířil. Z objektu bylo 
evakuováno asi 50 lidí, tři lidé 
se nadýchali zplodin hoření, byli 
v péči ZZS. Co stálo za vznikem 
události, to zjišťuje vyšetřovatel 
HZS. Škoda byla předběžně odhad-
nuta na 600 tisíc korun, uchráněné 
hodnoty představují asi 11 milionů 
korun. Na místě zasahovali profe-
sionální hasiči ze stanice Náchod 
a Broumov a dobrovolné jednotky 
z Broumova a Meziměstí.  

dle zprávy Martiny Götzové, 
HZS Královéhradeckého kraje, 

foto: HZS KHK

V únoru vyjela jednotka profesi-
onálních hasičů ze stanice Tře-
bíč k ohlášené dopravní nehodě 
osobního a nákladního vozidla 
v ulici Pražská v Třebíči. Nehoda 
se obešla bez zranění osob. Na ha-
varovaných vozidlech zasahující 
hasiči provedli protipožární opat-
ření a místo události technicky za-

U únorové dopravní nehody osob-
ního vozidla v Libině na Šum-
persku zasahovaly dvě hasičské 
jednotky, profesionální stanice 
Uničov a místní dobrovolná jednot-
ka Libina. Osobní vozidlo narazilo 
do rodinného domku, zraněný řidič 
skončil v péči zdravotníků ZZS. 
Hasiči na místě provedli nutná 
bezpečností opatření, protipožární 
zabezpečení a také zajištění úniku 
provozních kapalin. Současně 

Na Českolipsku hasiči zasahovali 
v únoru u požáru střechy průmyslové 
haly. Operační důstojník na místo 
události povolal pět cisteren a výš-
kovou techniku. Po příjezdu první 
jednotky bylo průzkumem zjištěno, 
že z firmy se evakuovalo 23 zaměst-
nanců a požár se nachází ve střešní 
konstrukci. Velitel zásahu nechal 
provést průzkum z výškové techniky 
na střechu objektu, ale i uvnitř haly 
za využití věcné pomoci firmy – mo-
bilní plošiny. Hasiči museli pro efek-
tivní vyhledávání skrytých ohnisek 
rozebrat střešní konstrukce na ploše 

Při požáru domu na Rakovnicku 
zemřela jedna osoba. Jednalo 
se o požár menšího rodinného 
domu v obci Újezd nad Zbeč-
nem.  Po příjezdu prvních jednotek 
a rychlém průzkumu byl potvrzen 
rozsáhlý požár střechy a půdní-
ho prostoru, ve kterém byly dvě 
obytné místnosti. Hasiči odpojili 

a dobrovolná jednotka z Holešova. 
Průzkumem zjistili, že k požáru 
došlo uvnitř domu v prostoru obý-
vacího pokoje. Hasiči k likvidaci 
požáru použili dva útočné proudy 
a do hodiny měli požár pod kon-
trolou. Muž, žijící v domku, byl 
velký sběratel. Objekt byl plný 
různých věcí jako například no-
vin, časopisů, oblečení a krabic. 
Ty značně komplikovaly samotný 
zásah uvnitř zakouřeného objektu. 
Hasiči tak v dýchací technice měli 

letech velmi časté likvidace spad-
lých stromů. Vyjeli totiž na záchra-
nu krásného dospělého bobra, který 
zůstal uvězněn na jednom podlaží 

poničeného požárem. Škodu vyše-
třovatel předběžně odhadl na 2 mil. 
korun. Zásahem byl uchráněn 
majetek za 4 miliony korun. Příči-

bezpečili. Při nehodě došlo k úniku 
provozních kapalin. Hasiči uniklé 
provozní kapaliny zlikvidovali spe-
ciálním sorbentem. Příčinu, průběh 
a veškeré okolnosti dopravní neho-
dy vyšetřují policisté.

dle zprávy 
kpt. Ing. Bc. Petry Musilové,

HZS Kraje Vysočina 

proběhla kontrola objektu, v ro-
dinném domku nedošlo po nehodě 
k žádnému zranění osob. Hasiči 
se k místu vrátili v závěru šetření, 
a to na základě požadavku PČR, 
při naložení na odtahový speciál 
došlo k úniku provozních kapalin 
na komunikaci, likvidaci provedli 
pomocí sorbentu. 

dle zprávy Zdeňka Hošáka, 
tiskového mluvčího 

HZS Olomouckého kraje

Hasiči ze stanice Louny a Bitozeves 
a dobrovolní hasiči obcí Postolopr-
ty a Lenešice likvidovali v únoru 
požár přístavku u česačky chmele  
v obci Postoloprty na Lounsku. 
Zásah byl proveden v dýchací 
technice dvěma vodními proudy C. 
Z přístavku hasiči vynesli PB lahev 
a halu česačky chmele odvětrali 
pomocí přetlakové ventilace. Při 
zásahu nedošlo ke zranění. Příčina 
vzniku požáru je v šetření. 

HZS Ústeckého kraje 

20x10m pomocí dvou motorových 
rozbrušovacích pil a provést hašení 
v dýchací technice dvěma vysoko-
tlakými proudy. Vyšetřovatel příčin 
požárů předběžně odhadl škodu na 
500 tis. Kč a uchráněné hodnoty na 
objektu výrobní haly 20 mil. Kč. 
Na místo byly povolány jednotky 
ze stanice HZS Jablonné v Podješ-
tědí, HZS Česká Lípa a jednotky 
sboru dobrovolných hasičů ze Stráže 
pod Ralskem, Mimoně a Brniště.

dle zprávy npor. Mgr. Jana 
Přerovského, velitele stanice 

Jablonné v Podještědí

přívod elektrického proudu a v dý-
chací technice zahájili zásah třemi 
C proudy. Po lokalizaci požáru 
se jim podařilo dostat i na prohlíd-
ku horních místnosti, kde v jedné 
z nich nalezli tělo uhořelé osoby.

ze zprávy 
Ing. Ladislava Holomčíka, 
HZS Středočeského kraje

Požár v zahrádkářské kolonii Auto 
se převrátilo 
na střechu 

Hasiči lovili „elektrárenského bobra“ Požáry poškodily dva domy

Evakuace osobNákladní vůz 
se střetl s osobním

Automobil narazil 
do domu

Požár česačky 
chmele

Požár střechy průmyslové haly

Tragický požár

problém se v domě pohybovat 
a některými místy vůbec projít. 
Požár se rychle šířil a zasáhl i me-
zistropní konstrukci. Velitel zása-
hu si tak povolal další jednotky, 
a to ze stanic Kroměříž a Valašské 
Meziříčí a jednotku z Prusinovic 
a vyhlásil druhý stupeň požárního 
poplachu. K rychlejší a efektiv-
nější likvidaci požáru ve střešním 
prostoru použili hasiči zařízení 
COBRA. Po uhašení požáru však 
práce pro hasiče neskončila. Po-
stupně vynesli ven velké množství 
uvnitř domu uskladněných věcí 
a ty prolili ještě vodou, aby zame-
zili opětovnému rozhoření. Poté 
se jednotky začaly postupně vracet 
zpět na své základny. Na požářiště 
se dostavil vyšetřovatel hasičů. Ten 
šetřením zjistil, že k požáru došlo 
nedbalostním jednáním při užívání 
tepelného spotřebiče. Škoda je 
předběžně vyčíslena na sto tisíc 
korun. Uchráněné hodnoty na ma-
jetku jsou odhadnuty na jeden 
milion korun. dle zprávy 

Mgr. Lucie Javoříkové, 
tiskové mluvčí 

HZS Zlínského kraje

K nehodě osobního automobilu 
v obci Otradov na Chrudimsku 
vyjížděli hasiči ze stanice Hlinsko. 
Řidič vozidla zde skončil svou jíz-
du v příkopu, převrácený na střeše. 
Při nehodě došlo ke zranění jedné 
osoby, kterou po ošetření odvezla 
zdravotnická záchranná služba  
do nemocnice. Po dobu trvání zása-
hu řídili hasiči dopravu. Vytažené 
vozidlo bylo zajištěno proti požáru 
a uniklé provozní náplně zasypala 
jednotka sorbentem. Místo nehody 
bylo předáno k šetření Policii ČR 
a vozidlo zástupci řidiče. 

HZS Pardubického kraje 

malé vodní elektrárny na řece Olši 
v místní části Třinec-Staré Město 
a přes kovové překážky se nedo-
kázal dostat. Hasiči opět – jako 
v obdobných případech – impro-
vizovali, a zase velmi úspěšně. 
Bobra pomocí desek natlačili 
do rohu podlaží a rychle jej shora 
a na první pokus nabrali do menší 
plastové popelnice, kterou si vy-
půjčili v sousední základní škole. 
K bobrovi ji seslali na laně. Zásah 
či záchrana bobra byla rychlá, 
trvala asi deset minut. „Před lety 
jsme na stejném místě odchytávali 
jezevce,“ zavzpomínal velitel zása-
hu. Hasiči z třinecké stanice HZS 
Moravskoslezského kraje věděli, že 
nějaká bobří rodinka si před časem 
zabrala přírodní areál za zdejšími 
železárnami. Tam neprodleně 
„elektrárenského“ bobra v popel-
nici, zajištěné popruhy, převezli 
a vypustili na břehu Olše do vody. 

HZS Moravskoslezského kraje 

nou požáru byla technická závada 
na elektroinstalaci.

dle zprávy Jaroslava Mikošky, 
tiskového mluvčího HZS JmK
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Povodeň 
je vzpoura vody

Vždycky, když si myslíme, že máme okolní svět pod kontrolou, příroda nám důrazně připomene, 
že tomu tak není. Blíží se jaro a tím i riziko povodní. Proč nás povodně stále sužují? Jakým kata-
strofálním povodním jsme v nedávné historii čelili? Odpověď na tyto a další  otázky přináší tema-
tická strana tohoto čísla Hasičských novin. 

Druhy povodní
Nejprve bychom se chtěli věno-

vat základním druhům povodní, 
se kterými se můžeme setkat 
v České republice.  Velmi ničivé 
mohou být letní povodně  způso-
bené déletrvajícími regionálními 
srážkami o velké intenzitě s vy-
sokými úhrny, projevující se vý-
raznými důsledky na středních 
a větších vodních tocích. Pomysl-
nou vzpouru vody mohou iniciovat 
také přívalové povodně způsobené 
krátkodobými srážkami s velkou 
intenzitou. Ty představují lokální 
ohrožení, jehož výskyt je možný 
na celém území státu s možnými 
katastrofálními důsledky na men-
ších vodních tocích odvodňujících 
zejména sklonitá území; závažnost 
ohrožení zvětšuje obtížnost přes-
nějších předpovědí těchto událostí. 
Pak zde máme ještě povodně, o kte-
rých jsme se zmínili v úvodu. Jde 
o zimní a jarní povodně způsobené 
rychlým táním sněhové pokrývky, 

často v kombinaci s dešťovými 
srážkami; tyto povodně zasahují 
nejčastěji podhorské vodní toky 
a při rozsáhlejším oteplení v kom-
binaci s dešti zasahují i velké nížin-
né vodní toky, specifickým typem 
jsou  povodně způsobené ledovými 
jevy na vodních tocích v zimním 
období způsobené ledovými ná-
pěchy nebo zácpami, které mohou 
vzniknout na vodních tocích všech 
kategorií; intenzitu povodně určují 
kombinace místních podmínek 
v korytech vodních toků a výskytu 
příčinných meteorologických jevů 
(dlouhá mrazová období střídaná 
teplotními inverzemi nebo prud-
kým oteplením). Mezi zvláštní 
povodně jsou řazeny povodně 
způsobené umělými vlivy, tj. si-
tuacemi, které mohou nastat při 
stavbě nebo provozu vodních děl, 
při narušení vzdouvacího tělesa, 
při poruše hradících konstrukcí 
výpustných zařízení, nebo při 
řešení kritických situací z hlediska 
bezpečnosti vodních děl.

Povodně roku 1997
Mezi nejničivější povodně v naší 

novodobé historii patří ty, které 
postihly Českou republiku v roce 
1997 (letos si připomeneme již 
25 let od této mimořádné události). 
Povodeň v létě 1997 nepostihla 
však jen Českou republiku. Jednalo 
se o živelní pohromu, která tehdy 
zasáhla i obyvatele Německa, Pol-
ska, Rakouska a Slovenska. V Čes-
ké republice tyto povodně postihly 
rozsáhlé území Moravy a Slezska. 
Velká voda předvedla svůj ničivý 
potenciál také ve východních Če-
chách. V naší republice si povodně 
v roce 1997 vyžádaly 49 obětí 
na životech. Bohužel, odkryly 
také řadu nedostatků v systému 
protipovodňové ochrany. Příčinou 

mimořádných srážek byla před 
pětadvaceti lety tlaková níže, která 
se na naše území nasunula ze se-
veru Apeninského poloostrova. 
Srážky byly opravdu mimořádné: 
za několik červencových dní spadla 
v povodí Odry a Moravy více než 
polovina ročního úhrnu srážek.  
Řeky Morava a Odra se rozvod-
nily na úroveň stopadesátileté 
až pětisetleté vody. Třetina Mo-
ravy a Slezska čelila katastrofální 
povodni.  Neblahým symbolem 
povodní v roce 1997 se stala obec 
Troubky. Třetí povodňový stav byl 
na území České republiky odvolán 
až 29. července. Nastal čas velkého 
úklidu a sčítání škod. Bez nadsázky 
lze říci, že povodně v roce 1997 
ovlivnily na postižených územích 
život celé jedné generace.

Riziko trvá  
Události v roce 1997 prokázaly, 

že povodně jsou přírodní katastrofy 
s těmi nejzávažnějšími mimo-
řádnými událostmi s obrovskými 
následky a nedozírnými škodami, 
které mohou území České republiky 
postihnout. Naše republika  má ná-
sledkem značné členitosti svého 
území velmi hustou hydrografickou 
síť o délce cca 85 tis. km. Nachází 
se v oblasti mírného klimatického 
pásma s pravidelným sezónním 
cyklem teplot a srážek. Krátkodobé 
změny počasí jsou způsobovány 
častými přechody atmosférických 
front, které jsou většinou doprová-
zeny srážkami. Sněhová pokrývka 
se objevuje v průměru od poloviny 
prosince do poloviny března, na ho-
rách leží sníh někdy až do května. 
Ve sněhově bohatém roce je na ce-
lém území ve sněhu akumulováno 

přibližně 5 mld. m3 vody. Období 
tání sněhové pokrývky není pra-
videlné. Tání významná pro vznik 
povodní mohou nastat prakticky 
od prosince až do dubna.

Mimořádné situace
Přirozené povodně jsou přírodní 

fenomén, kterému nelze zabrá-
nit. Povodně byly, jsou a budou. 
Ochrana před povodněmi nebude 
nikdy absolutní. Od roku 1997, kdy 
o tragických následcích vypovídá 
zejména skutečnost, že bezprostřed-
ně na následky povodní zemřelo již 
zmíněných 49 osob (celkem pak 60) 
a celkové materiální škody dosáhly 
62,6 miliard Kč, se toho ale hodně 
změnilo. Při povodni v roce 1997 
se projevila nedostatečná připra-
venost příslušných orgánů státní 
správy a samosprávy při řešení 
jejích následků. Nebyly k dispozici 

plány ochrany před povodněmi, 
nebyly dostatečně stanoveny poža-
davky na bezpečnost vodních děl, 
koryta mnoha řek byla neudržo-
vaná. Zároveň se ukázala nutnost 
koordinace provádění záchranných 
a povodňových prací a zejména 
nutnost koordinace nasazování sil 
a prostředků složek integrovaného 
záchranného systému. Proto se tyto 
povodně nepochybně staly impul-
sem pro analýzu stávající legislativy 
a následné vypracování a přijetí 
řady zákonů a prováděcích předpisů 
k nim, s cílem sjednotit působnosti 
a pravomoci orgánů veřejné správy 
i práva a povinnosti právnických 
a fyzických osob při řešení proble-
matiky ochrany před povodněmi, 
ale také při přípravě na mimořádné 
události, při provádění záchranných 
a likvidačních prací, při ochraně 
obyvatelstva, stejně tak jako při pří-
pravě a řešení krizových situací.

Povodně a hasiči
V rámci zásahů u povodní, jed-

nodenních i vícedenních, se vždy 
aktivně angažují jednotky sborů 
dobrovolných hasičů obcí. Mezi 
jejich úkoly patří:  včasné vyrozu-
mění a varování obyvatel určeným 
způsobem, včasná evakuace osob, 
zvířat a cenného majetku, pomoc 
při stavění protipovodňových opat-
ření, zajištění nouzového přežití, 
zajištění a poskytnutí zdravotnické 
pomoci,  zabránění vzniku a šíření 
infekčních nákaz a nemocí, zabez-
pečení režimu volného pohybu osob 
a dopravních prostředků. Při zá-
sazích u povodní se samozřejmě 
dobrovolní hasiči setkávají s řadou 
zvláštností, které tuto mimořádnou 
událost doprovázejí: Jde zejména 

o obtížné zjištění rozsahu povodně 
a zaplavených objektů. Dále je tu 
riziko vzniku dalších mimořádných 
událostí v souvislosti se zaplavením 
objektů, např. únik nebezpečných 
látek do vody, havárie technologic-
kého zařízení. Pochopitelně hrozí 
i snížení dostupnosti území vzhle-
dem k zaplaveným komunikacím, 
narušením nebo stržením mostů, 
snížením únosnosti komunikací 
způsobených jejich podemletím. 
Další rizika jsou narušení statiky 
staveb, sesuvy půdy, rozsáhlé 
výpadky elektrické energie a tep-
la, plynu, pitné vody. S ohledem 
na velký počet nasazených sil je 
složitá i komunikace a celková 
logistika zásahů.  

připravil Mirek Brát

Zdroje foto: 
Pajast at cs.wikipedia, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Com-
mons, J.M.K. Kopot, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, 
Bohumil Blahuš, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, 
HZS Libereckého kraje, HZS Olomouckého kraje, Záchranný útvar HZS ČR, HZS Karlovarského kraje, mf. 

Síla povodně z ptačí perspektivy. Hasiči musí být často "obojživelníky". 

Vysoká brodivost hasičských automobilů je nutností. 

Úklid po velké vodě. Stop! Vzbouřená voda. 

Povodeň vtrhla do měst. 

Blesková povodeň.Povodeň v polské Wroclawi.
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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 podíváme 
do Prahy-Chodova (Městské části Praha 11).  Dne 8. července roku 1894 
svolalo obecní zastupitelstvo veřejnou schůzi, na které bylo rozhodnuto 
dobrovolný hasičský sbor založit. Byla zakoupena příspřežní stříkačka, 
pohotovostní koňskou „sílu“ zajišťovaly za úplatu z obecní pokladny 
zemědělské usedlosti. Jako spolková místnost sloužila hasičům restaurace 
tamního hostince. Poprvé zasahovali chodovští hasiči v průběhu roku 
1898 a to hned u šesti požárů – na Hájích, v Michli, Hrnčířích, Hostivaři, 
Kunraticích a také „doma“ na Chodově, kde ohnivý kohout řádil právě 
ve zmíněném objektu hostince. Chodovský sbor byl od svého založení 
velice aktivní a útlum činnosti přinesla až mobilizace mužů do 1. světové 
války, ze které se nevrátili čtyři členové sboru. Činnost byla obnovena 
hned na přelomu roků 1918 a 1919, již v podmínkách mladé Českosloven-
ské republiky. Dobrovolní hasiči fungovali i v době Protektorátu Čechy 
a Morava, kdy museli být připraveni na likvidaci požárů a záchranné 
práce po případných spojeneckých náletech. Postupně se zlepšovalo 
technické vybavení sboru. V roce 1950 získal sbor zdravotnický auto-
mobil, v roce 1961 byly zakoupeny nové pracovní stejnokroje a gumové 
boty a v roce 1963 byl sbor vybaven požární stříkačkou Mercedes-Benz 
z roku 1940. Podstatná změna přišla v roce 1978, kdy sbor získal novější 
požární techniku od tehdejšího Požárního útvaru hl. m. Prahy – byla to 
cisternová automobilová stříkačka CAS 16 na podvozku Škoda 706, přívěs 
s přenosným čerpadlem PPS 12 a terénní automobil ARO M-461. Tato 
změna byla velice potřebná, protože na území Chodova a Hájů v té době 
vyrůstalo sídliště Jižní Město a charakter chráněného území se měnil 
z příměstského na městský. 

zdroj foto: web SDH Praha-Chodov

HASIČSKÁ HISTORIE

Na webu dh.cz najdete řadu podrobných zápisů z jednání orgánů i od-
borných rad SH ČMS. Jedním z těchto materiálů je i plán práce ÚOROO 
(Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva) na rok 2022. Stálé body 
jednání: kontrola plnění úkolů z minulých jednání, stav plnění dlouho-
dobých úkolů, informace z jednání vedení a VV SH ČMS, informace 
z činnosti KOROO, OOROO a odborníků, organizační záležitosti. V dub-
nu čeká tuto odbornou radu například výjezdní jednání ve Zbirohu, kde 
si členové rady prohlédnou pracoviště Záchranného útvaru a expozici 
muzea ve Zbirohu. Na výjezdním zasedání zazní též informace o průběhu 
a náplni soutěže Noční hlídka 2022. Bude se též diskutovat o jednáních 
s Armádou ČR a Aktivními zálohami o možné spolupráci. Jedná se o za-
pojení SH ČMS do přípravy obyvatelstva pro řešení krizových situací 
a mimořádných událostí. 

 INFO PRO HASIČE

Memoriál Milana Dormana - noční přechod 
hřebenů Javorníků
Hasiči ze slovenské obce Vysoká nad Kysucou se v roli organizátorů 
i účastníků zapojili  do akce Vysocká noční stopa – memoriál Milana 
Dormana. Zimní sportování  je věnováno památce tamního hasiče Mi-
lana Dormana. Letos se nočního přechodu hřebenů pohoří Javorníky, 
na moravsko-slovenské hranici,  účastnilo 154 sportovců.  Byl to již IX. 
ročník této oblíbené akce. Dodejme, že katastrem obce prochází známá 
běžkařská magistrála. Všech 154 účastníků dorazilo v pořádku do cíle. 
Memoriál se v roce 2022 poprvé uskutečnil v rámci širšího projektu Ky-
sucké sportovní hry - Zima 2022. Náročný nebyl jen závod, ale i samotná 
příprava trati (viz. foto). V loňském roce si hasiči z Vysoké nad Kysucou 
připomněli již 140. výročí existence sboru. Rok  založení (1881) řadí sbor 
na místo třetího nejstaršího hasičského sboru v okrese Čadca. 

zdroj foto: obec Vysoká nad Kysucou 

Zlínský kraj rekapituloval čin-
nost jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů obcí a počty zásahů, 
na kterých se v průběhu roku 2021 
podílely spolu s profesionálními 
hasiči nebo je řešily samostatně. 
U jednotek sboru dobrovolných ha-
sičů obcí bylo v roce 2021 evidováno 
celkem 2566 zásahů. Z celkového 
počtu provedli samostatných zásahů 
dobrovolní hasiči obcí v předcho-
zím roce 875 bez účasti jednotek 
profesionálních hasičů Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kraje. 
Tradičně nejvíce zasahující jednot-
kou, s počtem 414 zásahů, je jednot-
ka Hasičského sboru města Rožnov 
pod Radhoštěm. Nezanedbatelný 

Rok se s rokem sešel a je tady 
opět soutěž „Dávají za nás ruku 
do ohně“, kterou MV-generální ře-
ditelství Hasičského záchranného 

podíl na počtu výjezdů mají také 
jednotky ze Zlína (138), Karolinky 
(72), Vizovic (70), Buchlovic (63), 
Halenkova (60) nebo Jablůnky 
(57). Hlavní činnost jednotek byla 
zaměřena na pomoc při likvidaci 
lesních a polních požárů, ale také 
požárů budov či větších objektů. 
Nemalý podíl pomoci hasičů byl 
i při likvidaci následků přírodních 
pohrom (odstraňování popadaných 
stromů při silném větru) nebo při 
pátrání po ztracených osobách. 
Osmým rokem je vedena také evi-
dence nezásahové činnosti JSDHO, 
která souvisí se základními úkoly, 
pro které jsou jednotky zřizovány. 
Tyto činnosti jednotky PO jsou 

sboru České republiky (HZS ČR), 
vyhlašuje pravidelně u příležitosti 
Evropského dne linky 112. Téma-
tem letošního, 14. ročníku soutěže, 

Dobrovolní hasiči významně přispívají 
k bezpečnosti ve Zlínském kraji

Soutěž „Dávají za nás ruku do ohně“

evidovány prostřednictvím zprávy 
o činnosti (ZOČ). Jde o evidenci 
poskytování pohotovostních a ji-
ných služeb nebo prací (§ 97 zákona 
č. 133/1985 Sb.), které jsou zpravi-
dla předem dohodnuty a následně 
ve vhodném (domluveném) termínu 
plánovitě plněny. Jedná se o udá-
losti, u kterých není bezprostřední 
ohrožení, nebo jednotka PO provádí 
činnosti k předcházení vzniku po-
tenciálního ohrožení (např. čištění 
komunikací a kanálů, zajišťování 
kulturních a sportovních akcí, likvi-
dace vos či sršňů, asistence, služby 
pro zřizovatele jednotky PO mimo 
prostor stanice, apod.) 

zdroj TZ ZK

je 3D model hasicího přístroje. 
Zkrátka z jakéhokoli materiálu 
vyrobte model hasicího přístroje, 
opatřete ho etiketami, uveďte, 
o jaký druh se jedná a jaký požár 
byste s ním doporučili hasit. Po-
drobnější informace naleznete i na 
plakátu k soutěži. 3D počítačové 
modely jsou rovněž vítány. Pro ty, 
kteří ještě nesoutěžili, připomíná-
me, že se soutěží v šesti kategori-
ích. Soutěže se tak mohou zúčastnit 
nejen děti z mateřských, základ-
ních a středních škol, ale i dospělí 
a kolegové hasiči. Uzávěrka soutěže 
je 30. června 2022. O vítězích roz-
hodne odborná porota a autoři ví-
tězných modelů od nás získají krás-
né ceny. Garantem soutěže není 
nikdo jiný než generální ředitel 
HZS ČR, generálmajor Vladimír 
Vlček. Svůj vlastnoručně vyrobený 
hasicí přístroj spolu s vyplněnou 
přihláškou, podepsaným prohlá-
šením, souhlasem se zpracováním 
osobních údajů a poskytnutím 
licence k užívání autorského díla 
doručte nejpozději do 30. června 
2022 buď poskytovatelem poštov-
ních služeb či osobně na adresu 
Kloknerova 26, Poštovní přihrádka 
69, 148 01 Praha 414, počítačové 
3D modely e-mailem na adresu 
soutez@grh.izscr.cz.

Přihlášku, pravidla soutěže 
a dokumenty, které je nutné pode-
psat, abyste byli do soutěže zařa-
zeni, naleznete na webu hzscr.cz.

redakčně upraveno 
ze zdroje HZS ČR

vyhlašuje 14. ročník soutěže 
„Dávají za nás ruku do ohně“

Letošní úkol zní:

Navrhněte a pošlete nám 
vlastnoručně vyrobený 3D model 

hasicího přístroje.hasicího přístroje.

PRÁŠKOVÝ
SNĚHOVÝ

PĚNOVÝ

VODNÍ

vyhlašuje 14. ročník soutěže 

MV-generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru 
České republiky

JAK NA TO?JAK NA TO?

1.  Nepředpokládáme, že model bude 
funkční (i když, už jste nás mnoho-
krát překvapili svou kreativitou)

2.  Můžete zvolit jakýkoli materiál
(papír, plast, dřevo, keramika, 
prostě cokoli)

3.  Barevně ani tvarově nemusí od-
povídat typickým hasicím přístro-
jům  (může klidně hýřit barvami, 
alespoň nebude k přehlédnutí) 

CO JE PODSTATNÉ?CO JE PODSTATNÉ?

1.  Na přední stranu hasicího 
přístroje napište, o jaký typ 
se jedná (vodní, pěnový, sněhový, 
práškový)

2.  Zadní stranu opatřete etiketou 
a návodem k použití (aby bylo 
jasné, jaký požár je možné s ním 
hasit)

3.  Velikost max. 40 x 15 cm
(čím menší, tím lepší)

Pracoviště komunikace MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26,  Praha 414, 148 01, soutez@grh.izscr.cz (předmět e-mailu „Hasicí přístroj“)
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Podpora 
Ukrajině 

Defibrilátor pro 
SDH Mikulášovice

Hasiči 
transportovali 

400 ukrajinských 
občanů

Cvičný požár ve věži 
Staroměstské radnice 

Termínový kalendář SH ČMS 2022

Jednou z organizací, se kterou 
SH ČMS dlouhodobě spolupracu-
je, je i Česká rada dětí a mládeže. 
Ta schválila f inanční podporu 
ve výši 50 000 Kč pro Radu mlá-
deže na Ukrajině

Od konce února roku 2022 
mají dobrovolní hasiči v Miku-
lášovicích (Ústecký kraj) auto-
matizovaný externí defibrilátor 
– zkráceně AED – a zařadili se 
tak do projektu Časná defibrilace 
v Ústeckém kraji. Během několi-
ka dnů až týdnů, po zařazení do 
systému, začnou vyjíždět jako 
tzv. First respondeři na žádost 
kolegů ze Zdravotnické záchran-
né služby a následné výzvě od 
krajského operačního střediska 
HZS Ústeckého kraje. Automa-
tizovaný externí defibrilátor je 
přístroj určený k laické resusci-
taci, srdci podá (nebo nepodá, 
není-li potřeba) elektrický výboj.  
Defibrilátor s sebou budou hasiči 
vozit i na různé dozory kulturních 
akcí, jeho případné použití je pak 
bleskové a reálně může zachránit 
život. 

ze zdroje pozary.cz

Noční převoz čtyř stovek ukra-
jinských občanů proběhl poslední 
únorový den roku 2022 z vlakové-
ho nádraží do Vyšních Lhot krát-
ce po 22. hodině. Ve spolupráci 
s HZS Moravskoslezského kraje 
hasiči ze Záchranného útvaru 
zabezpečovali převoz ukrajin-
ských občanů z Hlavního nádraží 
v Ostravě směrem do Registrač-
ního humanitárního střediska 
ve Vyšních Lhotách. Na transport 
občanů byly vyčleněny autobusy 
HZS ČR, které tak během noci Dvacítka hasičů ze tří hasič-

ských pražských stanic zasahovala 
na Staroměstském náměstí u cvič-
ného požáru v horních patrech věže 
Staroměstské radnice. Simulovaný 
zásah prověřil hasiče z několika hle-
disek. Cvičné zásahy v historických 
objektech jsou nedílnou součástí 
přípravy pražských profesionálních 
hasičů. Historické objekty jsou spe-
cifické svojí konstrukcí, umístěním 
v historickém centru nebo konstruk-
cemi budovy. Mimo samotné hašení 
po výškové technice bylo důležité 

Kalendář je stále průběžně aktualizovaný. 

i vedení zásahu vnitřní částí věže.  
Hasiči si tak vyzkoušeli v reálném 
čase příjezd na místo události, usta-
vení výškové techniky a cisteren 
v okolí věže a samotný zásah včetně 
dopravy vody na střechu objektu. 
Tématem cvičení tak bylo prověření 
připravenosti a akceschopnosti jed-
notek HZS hl. m. Prahy k provádění 
záchranných prací ve specifických 
podmínkách historických objektů. 

foto: Jan Kostík,
HZS hl. m. Prahy 

1. dubna 
Školení hospodářů SH ČMS, Při-
byslav
1. dubna 
Celorepubliková porada vedoucích 
ORM, Přibyslav  
bez termínu
Školení funkcionářů SH ČMS, 
Přibyslav  
8. - 10. dubna 
Kurz Zdravotníka zotavovacích 
akcí, Přibyslav  
22. - 24. dubna 
Kurz Zdravotníka zotavovacích 
akcí, Přibyslav  

cestu absolvovaly několik rát 
dle potřeby. Vlak přijel z Čopu 
na Zakarpatské Ukrajině.

ppor. Jakub Kozák, DiS, 
tiskový mluvčí HZS MSK, 

foto: Tomáš Lach 

30. dubna 
Celostátní pouť hasičů na sv. Hos-
týn, Hostýn  
3. - 4. května 
Předávání titulu Zasloužilý hasič, 
Přibyslav  
10. - 11. června 
Hasičské slavnosti Litoměřice, 
Litoměřice  
10. června 
Slavnostní vyhodnocení republi-
kového kola POODM, Litoměřice  
5. - 6. listopadu 
Výročí 50 let Hry Plamen,
Přibyslav 
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Na webu dh.cz je pro vás připraveno (ve formátu PDF) další číslo 
Zpravodaje hasičského sportu. Dočtete se například o výstavbě 
hasičského cvičiště v Ostravě (prostřednictvím rozhovoru se sta-
rostou OSH Ostrava 
Tomášem Lefne -
rem). Čeká na vás 
i článek o 50. vý-
ročí hasičské hry 
Plamen. Nechybí 
ohlédnutí za Čes-
kým halovým po-
hárem 2021 či infor-
mace ze Sdružení 
sportovních svazů 
ČR. Stačí navštívit 
web sdružení na ad-
rese www.dh.cz.

Hasiči na síti LII.

V dnešním čísle Hasičských novin se v padesátém druhém dílu naší pra-
videlné rubriky za hasičskou webovou prezentací vypravíme do města 
Trhový Štěpánov v okrese Benešov ve Sředočeském kraji. Založení 
tamního hasičského sboru? Okresní hejtmanství v Benešově v závěru 
19. století nařídilo, aby v každém větším městečku a obci byly utvořeny 
hasičské sbory. A tak po předešlých schůzích v roce 1882 se schází obecní 
zastupitelstvo, aby ze svých řad zvolilo a ustavilo spolek „Sbor dobrovol-
ných městských hasičů v Trhovém Štěpánově.“ Ve sboru musí býti občané 
bezúhonní, opravdu čestní lidé města Štěpánova. V hostinci u Huličků 
se 30. ledna 1883 ve 2 hodiny odpoledne zakládá „Sbor dobrovolných 
městských hasičů v Trhovém Štěpánově.“ O 139 let později se můžeme 
s dobrovolnými hasiči seznámit i prostřednictvím jejich webu, který 
funguje na zabezpečené doméně prvního řádu.  Web je velmi graficky 
přehledný a vzorně aktualizovaný. Líbila se nám sekce s detailním po-
pisem zásahů i možnost přepínání vzhledu webové prezentace například 
při zobrazení na displeji mobilního telefonu.  Využití rychlého odkazu 
vám umožní okamžitě nahlédnout do zásahů JSDH i aktualit SDH, máte 
tak dobrý přehled o činnosti sboru i jednotky. Potěšující je samostatný 
odkaz věnovaný práci s mládeží. Dlouhou tradici má v Trhovém Štěpánově 
„Den hasičů a záchranářů“. Nepřekvapí tak, že tato akce má na webu 
svůj samostatný odkaz. 

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 březnu před 
devíti nebo čtyřmi lety?  Naše rubrika vám chce připomenout události, 
příběhy, zprávy:  tuctové a všední či naopak výjimečné a důležité z obec-
ného 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 března roku 2013, kdy Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů z obce Velké Heraltice (okres Opava) zachraňovala labuť, která 
uvízla v kanálové vpusti. Bylo zapotřebí umu a rukou dvou dobrovolných 
hasičů. Vysvobozenou labuť vypustili na pole. V březnu o pět let později 
zachraňovali dobrovolní a profesionální hasiči topícího se psa z Obecního 
rybníku v obci Jámy na Žďársku.  Činila se zde  jednotka profesionál-
ních hasičů ze stanice Žďár nad Sázavou společně s Jednotkou sboru 
dobrovolných hasičů z obce Jámy. I zde byla záchrana úspěšná (viz foto). 
Nezraněného psa přibližně po dvacetiminutovém zásahu hasiči předali 
šťastné majitelce. 

zdroj foto: HZS Kraje Vysočina 

Úvodní strana webu

Stránky SDH Trhový Štěpánov 
https://www.hasicistepanov.cz/

VE ZKRATCE

Hasiči z SDH Šošůvka na okrese 
Blansko vloni v květnu přivítali 
rozvolnění pandemie Covid–19 
sběrem 11 tun železného šrotu. 
„Akci jsme uvítali, mohli jsme 
se společně sejít a konečně vzít 
za práci,“ uvedl starosta sboru 
Lukáš Keprt. „V červenci proběhl 
makrelový večer s reprodukovanou 
hudbou, užili jsme si přípravu ryb 
a posezení s kamarády a přáteli. 
Podařilo se uskutečnit několik bri-
gád v hasičské zbrojnici a na úpra-
vách jejího okolí. Pomáhali jsme 
s úklidem větví z ořezaných topolů 
u lomu, rozebírali a pokládali 
novou dlažbu na chodníku, což 
byla celá ulice před hasičskou 
zbrojnicí. Celkově jsme v loňském 
roce odpracovali sice jen 150 bri-
gádnických hodin, ale jsme rádi, 
že jsme mohli udělat alespoň část 
z plánovaných akcí. Pro pandemic-
ká opatření jsme byli nuceni zrušit 
tradiční hasičský ples, ostatkový 
průvod obcí a závody mladých 
hasičů v uzlování a další akce,“ 
připomněl Lukáš Keprt. Klad-
ný ohlas mezi členy sboru měla 
hasičská zabíjačka pod vedením 
řezníka Zdeňka Chloupka. Oproti 
předešlým letům se vše muselo 
připravovat a vařit ve venkovním 
prostoru, k tomu vyhrávala hudba 
a účastníci si akci náležitě užili. 
„Je naší tradicí, že máme v úctě 
každého člena, sledujeme životní 
jubilea a vždy přicházíme s gratu-
lací a malým dárkem. Se zesnulými 

členy se důstojně loučíme čestnou 
stráží a doprovázíme je na poslední 
cestě. Symbolicky jsme také vzdali 
čest dvěma hasičům, kteří zahynuli 
při výbuchu plynu v Koryčanech,“ 
upřesnil starosta sboru. Členskou 
základnu sboru tvoří 62 osob star-
ších 18 let a 17 osob do 18 let. Žáci 
a dorost se zúčastnili 23 schůzek. 
Práci s mládeží zajišťují vedoucí: 
Simona Sedláková, Pavel Sedlák, 
Mar tin Králík a Petr Němec. 
„Koncem června jsme uspořádali 
dětské odpoledne s hasiči. Počasí 
nám přálo, na akci se sešlo okolo 
30 dětí nejen z naší obce. Soutěžilo 
se v osmi disciplínách a na každém 
stanovišti byl výkon oceněn odmě-
nou. Odpoledne bylo zakončeno 
opékáním párků na ohništi,“ sdělil 
vedoucí Petr Němec. „Na všechny 
soutěže se děti nesmírně těšily. 
V jarním kole hry Plamen v Ráječ-
ku mladší družstvo obsadilo čtvrté 
místo. Na soutěži v Ostrově u Ma-
cochy v požárním útoku mladší 
stanuli na šestém a starší na pat-
náctém místě.“ Na Závodě požár-
nické všestrannosti v Sebranicích 
obsadila dorostenka Simona Krá-
líková dvanácté a dorostenec Filip 
Němec deváté místo. V okrskovém 
Plamenu v Kunčičkách bodovala 
hlídka mladších a získala úžasné 
prvenství, starší hlídka obsadila 
páté, dorostenka Simona Králíková 
a dorostenec Daniel Zouhar stanuli 
vždy na stříbrném stupýnku. Mladí 
hasiči a dorostenci se zúčastnili 

Aktivity SDH v Zákupech byly 
počátkem loňského roku obdobně 
jako v roce předchozím pro pande-
mii Covid–19 zrušeny nebo přelo-
ženy. „Jsme rádi, že jsme mohli v 
tomto období pomoci městu a okol-
ním obcím s úkoly, které souvisely 
s pandemií. V létě se konal Dětský 
den a tam se prezentovali hasič-
skou technikou. Nejvíce radosti 
udělal nemalému počtu dětí veliký 
kopec pěny. Ještě o něco vyšší 
pěnovou horu připravili na Zákup-
ských slavnostech společně s jízdou 
na člunu po vodní ploše koupaliště. 
Prezentovali se jako nejstarší sbor 
ve střední Evropě na druhém Se-
tkání na Řípu a pomáhali při spor-
tovní olympiádě domova důchodců 
a domu s pečovatelskou službou v 
areálu zámku Sychrov.Šestého dub-
na začala stavba naší nové hasič-
ské zbrojnice, kterou jsme si přáli 
mnoho let. Mnozí z nás se nemohli 
dočkat na nastávající práci, a tak 
na stavbě trávili často celé dny“, 
uvedl starosta sboru Eduard Fe-
dorčák. Dne 16. listopadu nám byla 
oficiálně předaná a zkolaudovaná. 
Slavnostní otevření proběhne letos 

Pandemický rok měl svá pozitiva

Na vichřicové komando je spolehnutí

okresního branného závodu ZPV 
také v Lysicích, mladší hlídka vy-
bojovala „bramborovou medaili“. 
Rok 2021 byl zakončen podzimní 
drakiádou. Zúčastnili se nejen 
mladí hasiči, ale také děti z obce 
a jejich rodiče. „S členy sboru 
tvoříme jednolitý celek a podílíme 
se na mnoha činnostech. K požáru 
jsme vyjeli vloni jen jednou, když 
hořel strom po úderu blesku. Bez 
váhání jsme se rozhodli k pomoci 
po ničivém tornádu na jižní Mo-
ravě. V Hruškách u Břeclavi jsme 
se zapojili do rozsáhlých a nároč-
ných likvidačních prací,“ doplnil 
Pavel Sedlák, velitel jednotky 
sboru. Lukáš Keprt uvedl, že loň-
ský rok, přestože byl pandemický, 
měl svá pozitiva. Akce mládeže a 
dospělých byly uskutečněny s vel-
kým nadšením a elánem, účastníci 
je prožívali v pohodě a radosti. 
„Děkuji upřímně všem aktivním 
členům za účast na brigádách 
a pomoci s organizováním akcí. 
Uznání patří vedoucím mládeže 
a mladým hasičům, kteří si soutěže 
nadšeně užívali a skvěle naši obec 
reprezentovali. V neposlední řadě 
patří poděkování starostovi obce 
Stanislavu Šindelkovi, pracov-
níkům obecního úřadu a dalším 
občanům obce, kteří nás pod-
porovali v nelehké době,“ dodal 
starosta sboru.

Věra Nutilová
foto: archiv SDH

na jaře,“ připomněl starosta sboru.
Zákupská jednotka JPO III/I 

vloni zasahovala u 148 událostí. 
„Za nejdelší zásah považujeme 
požár velké chalupy na Brenné, kde 
vznikla obrovská škoda a při lo-
kalizaci a likvidaci požáru jsme 
na místě strávili čtrnáct hodin. 
Při požáru střechy v Zákupech 

a požáru garáže v Mimoni do-
konce proběhla záchrana oso-
by s pomocí AED. Při zásazích 
u dopravních nehod nedošlo ani 
v jednom případě k vyprošťování 
osob ani úmrtí. Ve větším počtu 
nás zaměstnaly technické zásahy 
počínaje otevřením bytů, likvidací 
obtížného hmyzu nebo spadlých 

Vichřicové komando SDH Zákupy. 

Pieta za hasiče, kteří zahynuli při výbuchu v Koryčanech. 

stromů. Náročný byl dvoudenní 
zásah u bleskových povodní ne-
jen v našem katastru. Zasahovali 
jsme v osmi případech při úniku 
nebezpečných látek na pozemní 
komunikaci. V patnácti přípa-
dech jsme vyjeli k záchraně osob 
a zvířat, patří sem například zá-
sahy s AED, transporty pacientů 
v ohrožení života. Ke kuriózním 
zásahům patřila záchrana krávy 
z říčky Svitávky nebo odchyt pa-
pouška ze stromu,“ uvedl velitel 
jednotky Zdeněk Homza mladší. 
Sdělil současně, že mimořádně 
náročné zásahy je čekaly 30. to-
hoto roku při vichřici Nadia. 
„Naše jednotka vyjela k 18 udá-
lostem a dalším dvěma, které 
s vichřicí nesouvisely. Pohoto-
vost na základě trvala dlouhých 
devětadvacet hodin, díky členům 
jednotky a jejich mimořádnému 
nasazení, ochotě a pracovitosti 
jsme vše zvládli. A z radosti jsme 
se vyfotografovali jako"vichřicové 
komando".“

 Věra Nutilová
foto: archiv jednotky

Hasiči pomáhali 
válečným 

uprchlíkům

Věci pro 
bleskovou sbírku 
přijímali hasiči

U Petřínské 
rozhledny bylo 

rušno 

Lidem prchajícím z Ukrajiny 
před vpádem ruských vojsk pomá-
halo přímo na hranicích v Polsku 
i mnoho Čechů. Obec Křížkový 
Újezdec ve Středočeském kraji 
poslala pro rodiny Ukrajinců, kteří 
tam pracují, dopravní automobil 
dobrovolných hasičů, aby je vyzved-
la u hraničního přechodu v jihový-
chodním cípu Polska.

Radnice Kutné Hory vyhlásila 
v sobotu 26. února čtyřiadvace-
tihodinovou sbírku pro své part-
nerské město Kamenec Podolský 
na Ukrajině. Dárci mohli věci při-
nést do hasičské zbrojnice v Malíně. 
Tam byly dary shromažďovány. 
Doporučené věci pro bleskovou 
sbírku byly: trvanlivé potraviny, 
samoohřívací jídlo, spací pytle, 
karimatky, přenosné svítilny vč. 
baterií, hygienické potřeby a běž-
ný zdravotnický materiál, stany 
s velkou kapacitou, generátory ja-
kéhokoli výkonu, autonomní topné 
prostředky - například infrazářiče, 
elektrické přímotopy,  prodlužovací 
kabely,  tablety na dezinfekci vody, 
mobilní přebalovací pulty,  vojenské 
přilby a neprůstřelné vesty. 

Lezci pražských hasičů cvičili 
v únoru na Petřínské rozhledně. 
Tématem byla záchrana zraněné 
osoby z horní části Petřínské roz-
hledny. Cvičení provedli hasiči-
-lezci z krčské a smíchovské stanice, 
spolu s jednotkou ze stanice Petřiny. 
Simulovaná záchrana zraněné 
a imobilní osoby proběhla pomocí 
lezecké techniky z výšky 50 metrů. 
Hasiči nejprve zraněnou osobu 
zajistili ve speciálních nosítkách 
sked, a spolu se dvěma lezci spus-
tili svisle, po konstrukci rozhledny, 
nad spodní vyhlídkovou terasu. 
Odtud pak byla figurantka transpor-
tována lanovým traverzem šikmo 
na chodník pod rozhlednu. Hasiči 
trénovali jak samotné zajištění 
a transport osoby, ale také pohyb 
ve specifickém prostoru rozhledny. 
Vyzkoušeli si možnost využití kon-
strukce rozhledny k jištění lezců. 
Trénovali i uchycení lanového tra-
verzu, kdy použili naviják hasičské 
cisterny. 
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Hasiči pomohli s výstavbou 
zázemí pro občany, kteří 

uprchli z napadené Ukrajiny

Hasiči v Nových Hvězdlicích 
pořádali OSTATKY

Hasiči na ukrajinsko-slovenské 
hranici 

V sobotu 26. února 2022 na zá-
kladě rozhodnutí vlády zřídila 
Správa uprchlických zař ízení 
Ministerstva vnitra Registrační 
humanitární středisko Vyšní Lhoty 
pro občany Ukrajiny. Od sobotní-
ho rána tak s výstavbou zázemí 
střediska vypomáhal Záchran-

Po roční pauze v sobotu 26. úno-
ra za krásného slunečného počasí 
vykročil pestrobarevný průvod 
sedmatřiceti masek vedený med-
vědem a dechovou hudbou „Se-
branka“ do ulic městyse Hvězdli-
ce. Průvodu se zúčastnili řezník, 
kat, tři výběrčí daní, slepice s ko-
houtem, doktoři se sestrami, také 
vodník Česílko, tygr s tygřicí, dvě 
uprchlé vězenkyně, rytíř s velkým 
mečem, který všechny hlídal. Také 
noblesní dáma z 19. století. Poprvé 
se zúčastnili naši nejmladší hasiči, 
takzvaní „Plamínci“, a ti byli 
za policajta a zvířátka. Dále se do-
stavil kovboj se starou trubkou 
a mnoho dalších. Po hodině puto-

Příslušníci Záchranného útvaru 
ČR se svou technikou zapojili 
do pomoci Policii ČR, která byla 
dočasně plnit úkoly na slovensko-
-ukrajinské hranici. Hasiči pomocí 
třech automobilových nosičů vy-
zvedli v Královéhradeckém a Ji-
homoravském kraji mobilní kon-
tejnery pro kontrolu na hranicích, 

ný útvar HZS ČR ve spolupráci 
se Skladovacím a opravárenským 
zařízením HZS ČR. Středisko je 
určeno pro Ukrajince prchající před 
válkou, kteří v Česku nemají žádné 
zázemí a potřebují bezprostřední 
pomoc. 

zdroj foto: pozary.cz

vání nás sluníčko opustilo a začal 
padat sníh s deštěm. Náladu nám 
to nezkazilo. Díky občanům, kteří 
nám připravili bohaté občerstvení. 
Ať to byly koláčky, koblížky, 
chlebíčky, různé perníčky, samo-
zřejmě výborná slivovička a různé 
jiné pochoutky. Po další hodině 
se počasí umoudřilo a začalo svítit 
sluníčko. Šestihodinový průvod 
obcí jsme ukončili v obecním 
klubu, kde jsme se občerstvili 
a společně si pochutnali na výbor-
ném guláši.   

Všem maskám a přispívajícím 
občanům děkuje Jan Kolofík 

starosta SDH Nové Hvězdlice.

odkud byly dopraveny do Hlučína. 
Jednotka MV-GŘ HZS ČR z Hlu-
čína poté vyjela do katastru obce 
Sobrance na východě Slovenska, 
kde na ně již čekal tým českých 
policistů. Po složení kontejnerů 
se hasiči vrátili zpět do České 
republiky.

zdroj ZÚ HZS ČR

„Co se týče hasičského sportu, 
tak velkou radost nám způsobila 
účast na soutěži O pohár Berounky 
ve Stradonicích ve štafetách a požár-
ním útoku. Veškerý materiál si chys-
tají družstva na startu, voda je sána 
z řeky. Naši muži se umístili na skvě-
lém třetím místě. Dalším startem byla 
účast na soutěži ve Lhotce, kde jsme 
dokonce zvítězili,“ sdělil Václav Kšír. 
Následoval ZPV s účastí 10 družstev, 
sbor postavil pouze jediné družstvo 
mužů, které se umístilo na druhém 
místě. Koncem loňského roku sbor 
pomohl při zajištění zázemí akce 
v orientačním běhu, který pořádá 
místní spoluobčan a letitý sponzor 
Jiří Kavka. 

Vodník Pepík
Hasiči tradičně uklidili vodníka 

Pepíka. Vodník Pepík a hasiči – 
tohle netradiční spojení se datuje 
od roku 2009. Hasiči měli a mají 
požární nádrž, a protože nechtěli být 
„tuctoví“, rozhodli se pořídit k ní 
strážce v podobě vodníka. Koupili 
tehdy plastovou figurínu. Protože 

název „strážce požární nádrže“ 
nezněl příliš světově, přejmenovali 
nádrž na jezero, které má dokonce 
svého hrázného Zdeňka Smíška, 
který bydlí naproti ve vile U Je-
zera. Každoročně, až do opatření 
plynoucích z pandemie, byl vodník 
Pepík slavnostně uváděn na jezero 
za účasti celé obce a kapely. „Proto-
že jsme jej nemohli v zimě ponechat 
na ledovém trůnu, přemisťujeme 
jej vždy do tepla hospůdky U Vo-
řechů,“ upřesnil starosta sboru. 
Vloni na sklonku roku hasiči stihli 
připravit zázemí pro „Přílepské 
kapření“ což byl prodej vánočních 
kaprů. Těsně před Silvestrem pro-
běhl turnaj ve stolním tenisu pod 
názvem „Silvestrovské smeče“. 
„Prostřednictvím tohoto článku 
bych rád poděkoval všem hasičům 
za jejich obětavou práci ve svém vol-
ném čase, sponzorům za jejich dary 
a početným fanouškům a přízniv-
cům za podporu a motivaci k další 
činnosti,“ dodal starosta SDH.

Věra Nutilová 
s přispěním Václava Kšíra

foto: archiv SDH

Vodník Pepík odpočívá v teple
...dokončení ze strany 1

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyjadřuje 
upřímné poděkování všem členům a členkám, kteří 
se aktivně zapojují do humanitární pomoci pro oby-
vatele Ukrajiny.

Děkujeme všem pobočným spolkům od sborů, přes 
okresní a krajská sdružení za váš obětavý přístup. 
Velmi vás PROSÍME o koordinaci vaší pomoci se sa-
mosprávnými celky, zejména s Krajskými úřady, ob-
cemi a Hasičským záchranným sborem ČR.

Sdružení hasičů jako hlavní spolek nabízí svou po-
moc v součinnosti s ministerstvem vnitra, odesla-
li jsme dopisy s vyjádřením podpory a solidarity 
a s nabídkou pomoci: Ministru vnitra ČR, Ukrajin-
skému velvyslanci a ukrajinským hasičům. Nabídli 
jsme volnou ubytovací kapacitu v našich školících 
zařízeních i táborových základnách včetně přepravy 
osob. 
V rámci vnitřní komunikace jsme písemně poskytli 
všem starostům KSH příklad vzájemné koordinace 
humanitární pomoci z Pardubického kraje. 
Postupně se připojujeme k prohlášením našich 
střešních organizací jako je Česká rada dětí a mlá-
deže, Sdružení sportovních svazů potažmo státních 
institucí typu Národní sportovní agentury. 

V tuto chvíli jsme ve spojení s konkrétními oblast-
mi na Ukrajině prostřednictvím některých našich 
krajských sdružení, která mají s příslušnou oblas-
tí partnerskou spolupráci. Mapujeme situaci a po-
třebnou pomoc nejen pro hasiče. Jakmile budeme 
mít konkrétní výstupy, které by vedly např. k výzvě 
formou celostátní sbírky technických prostředků PO 
či jiné materiální pomoci, budeme vás neprodleně 
informovat.

Nyní doporučujeme k přímé pomoci využívat již 
zřízených sbírek (finančních i materiální) těch hu-
manitárních organizací, které mají oprávnění k této 
činnosti a mohou působit na území Ukrajiny.

Pokud máte zájem se zapojit do dobrovolnické čin-
nosti, zde je k dispozici formulář ministerstva vnitra: 
https://docs.google.com/forms/d/1LfLz_cjp1kKVTr-
lxodeEbwChfmhx5FhKg5U6w6nweAo/viewform?e-
dit_requested=true 

Jakmile bude spuštěn ministrem vnitra avizovaný 
IT systém, který bude zastřešovat veškeré nabídky 
z obcí či krajů a propojovat je s poptávkami, budeme 
vás neprodleně informovat.

Sdružení hasičů respektive naše pobočné spolky, 
zejména okresní sdružení dlouhodobě organizu-
jí akci: DARUJ KREV S HASIČI! Nezapomínejme na 
tuto skutečnost, kdy jindy, když ne teď.
Pokud můžete, pomozte prosím! I tato forma po-
moci může být v blízké budoucnosti velmi důležitá. 
Děkujeme

Informace pro kolektivy mladých hasičů: Kolegové 
z Junák – český skaut připravili informační materiál 
pro vedoucí – Jak mluvit s dětmi o válce. Je k dis-
pozici na: https://www.skaut.cz/jak-mluvit-s-detmi-
-o-valce/ 

Poděkování a informace 
pro členy SH ČMS 
v souvislosti s děním 
na Ukrajině
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Canadair CL-215 byl prvním typem série 
letounů firmy Canadair Ltd. z kanadského 
Montrealu, přímo určený k hašení požárů. 
Jedná se o  dvoumotorový hornoplošný ce-
lokovový obojživelný  létající člun schopný 
startu z pevniny i vodní plochy. Ačkoli byly 
tyto legendární stroje poslány do služby již 
v roce 1969, ve dvou evropských zemích 
je hasiči stále používají. Ve kterých? Od-
pověď naleznete v tajence naší křížovky. 

Zdroj ilustračního obrázku: Pedro 
Aragão, CC BY-SA 3.0 GFDL,

via Wikimedia Commons

ZAUJALO NÁS...

1.  Za prostor s bezprostředním 
nebezpečím pádu se považuje 
zejména výška nebo hloubka:

a)  1,5 metru
b)  3 metry
c)  5 metrů

2.  Nástavba mobilní požární 
techniky:

a)  je prostor s bezprostředním 
nebezpečím pádu

b)  není prostor s bezprostředním 
nebezpečím pádu

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

c)  je vyšší než 1,5 metru a je 
tedy prostor s bezprostředním 
nebezpečím pádu

3.  Mezi běžné příčiny pádu 
nepatří:

a)  ztráta nervosvalové koordinace
b)  propadnutí nebo sesutí
c)  nezapnutá zásahová přilba

4.  Prostor se zábradlím nebo 
atikou se za prostor s bezpro-
středním nebezpečím pádu:

a)  nepovažuje
b)  považuje, je-li vyšší než 1,5 

metru
c)  považuje, je-li vyšší než 3 

metry

5. Při jištění na místě zásahu se 
preferuje:

a)  individuální zajištění
b)  kolektivní zajištění
c)  zajištění karabinou

správné odpovědi: 1b, 2b, 3c, 4a, 5b

Nebezpečí pádu

Hasiči ve vzduchu

Otestujte si své hasičské znalosti

VE ZKRATCE PRO CHVÍLE ODDECHU

Setkání partnerských výcvikových center 
OPCW pro Afriku
Institut ochrany obyvatelstva (IOO) se v únoru zúčastnil online setkání 
partnerských výcvikových center OPCW pro Afriku (Virtual Meeting of 
Assistance and Protection Partner Training Centers in Africa). Akce byla 
zaměřena na pomoc africkému kontinentu, sdílení poznatků a zkušeností. 
Institut ochrany obyvatelstva ve dvou odborných přednáškách objasnil 
svůj vzdělávací projekt pro Východoafrické společenství a sumarizoval 
soubor online výcviků, které experti IOO uspořádali. Velkým překvape-
ním bylo, že online výcviky v Africe neprováděl v období 2019 – 2021 
nikdo jiný než český tým, praktický výcvik pak zajišťovali kromě Čechů 
pouze Švýcaři. O to víc se během setkání rozvířila diskuze na téma předá-
vání poznatků. Nastavila se další spolupráce se švýcarským výcvikovým 
centrem ve Spiezu, s britským Ministerstvem obrany a dalšími špičkový-
mi pracovišti. Česká pomoc východní Africe byla vysoce oceněna a další 
části Afriky (zvláště západní, frankofonní) žádaly o zahájení podobného 
projektu ve spolupráci s Institutem

dle zprávy pplk. Ing. Ladislavy Navrátilové, Ph.D.
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Bylo to roku 1872, kdy několik 
pokrokových občanů využilo mož-
ností zákona o spolčování a před-
ložilo hejtmanství ve Velkém Me-
ziříčí stanovy s hasičskou funkční 
náplní. Dne 16. 7. 1872, Morav-
ské c. k. místodržitelství v Brně 
výnosem číslo 13921 oznámilo, že 
„proti zřízení Tělocvičné hasičské 
jednoty Sokol ve Velké Bíteši dle 
stvrzených stanov žádné námitky 
nečiní“. Paragrafy stanov upravu-
jící dále práva a povinnosti všech 
členů, vymezují pravomoc orgánů 
a funkcionářů, hovoří o hodnostech 
i vyřizování sporů. V závěrečných 
ustanoveních je pojednáno o zna-
ku jednoty, kterým je bílý sokol 
v červeném poli držící odznak ha-
sičský. Heslo sboru: „Tužme se!“, 
zajímavý je i odstavec o případném 
rozejití se spolku. V takové situaci 
by připadlo jmění městu Velké 
Bíteši, avšak s podmínkou, že bude 
převedeno prvnímu českému tělo-
cvičnému spolku, jenž by byl za-
ložen ve městě. Ve výzbroji sboru 
došlo brzy k podstatným změnám. 
Zastřená sokolská činnost byla 
příliš zjevná, a jelikož politické 
poměry byly v sedmdesátých letech 
nejreakčnější v průběhu celé druhé 
poloviny 19. stol., dochází k zániku 
některých sokolských jednot vů-
bec a stanovy hasičských jednot 
Sokol byly od základu měněny 
s tendencí uplatnění pouze hasič-
ské náplně. S novými stanovami 
dochází k výměně členů výboru, 
mění se původní název na hasič-
skou jednotu a vyhraněná činnost 
hasičská byla již výlučně spjata 
s posláním hasičstva jako dobro-
volné, protipožární organizace. 
Prvním krokem ke změnám bylo 
odstranění starosty Jana Wachtla 
a postupné nahrazení funkcionářů 
předsednictva novými osobami. 
Již r. 1878 byly vypracovány nové 
stanovy Hasičské jednoty ve Velké 
Bíteši za tehdejšího předsednictví 
P. Josefa Skasika. Samostatná Tě-
locvičná jednota Sokol, nezávislá 
na sboru dobrovolných hasičů, byla 
ustavena až 10. 11. 1895, kdy byla 
svolána ustavující valná hromada 
do sálu hotelu U Vorlů. Eduard 
Vorel, hostinský „U Černého 
orla“, Náměstí čp. 6 (zakladatel 
sboru a hasičský náčelník v letech 

150 let Tělocvičné hasičské jednoty Sokol Velká Bíteš

Cvičení: Únik čpavku 
v Plzeňském Prazdroji

1878-1891). Jan Vorel (hasičský 
činovník) byl podporovatel Sokola 
a sál hotelu propůjčoval TJ Sokol 
ke cvičením a divadelním předsta-
vením. Zvolen byl pracovní výbor 
s prvním starostou „Sokola“ br. 
Josefem Svobodou, župy „Rasti-
slavovy“. Hasičská jednota ve Velké 
Bíteši se stalo novým označením 
sboru, byla přijata změna i pokud 
jde o prapor, znak a heslo; na místo 
sokola přišel svatý Florián, původní 
hasičský znak nahrazen znakem 
města Velké Bíteše – půl orlice 
a půl lva – a „Tužme se“ změněno 
na „Bůh s námi“. Po delší době 
– a jistě v rámci vývoje v hasičském 

V únoru proběhlo prověřovací 
cvičení na únik čpavku z techno-
logie v Plzeňském Prazdroji. Akce 
se zúčastnily jednotky ze stanic 
Střed, Košutka a JSDH podniku 
Plzeňský Prazdroj. Podobná cvičení 
ve spolupráci s pivovarem pořádá 
HZS pravidelně. S dokumentová-
ním cvičení pomáhalo družstvo 
dronařů SIT MP (správa informač-
ních technologií města Plzně), jež je 
součástí IZS a vyjíždí jako součást 
JSDH Plzeň Litice. 

HZS Plzeňského kraje 

hnutí – dochází na Zemskou správu 
politickou v Brně žádost o změ-
nu dosavadních stanov z r. 1889 
i o změnu názvu. Roku 1925, i když 
stanovy byly jednotné podle vzoru 
dodaného hasičským ústředím, 
přesto žádost velkobítešského sboru 
je mimořádná, pokud jde o název; 
výroční schůze se totiž usnesla 
přijmout doporučené nové označení 
Sbor dobrovolných hasičů – namísto 
dřívějšího Dobrovolný hasičský 
sbor – avšak s přídavkem Sokol 
podle prvních stanov z r. 1872. 
Ve zkratce: SDH „Sokol“ ve Vel-
ké Bíteši. Zjistit motivaci tohoto 
doplňku k názvu je již nesnadné; 

snad uvést několik jmen, jež jsou 
v r. 1925 totožná ve funkcionářském 
aktivu i členstvu tělocvičné jednoty 
Sokol i Dobrovolného hasičského 
sboru: Ignác Novotný, Vladimír 
Kotík, Karel Jelínek, Theodor 
Maxa, František Kopeček, Josef 
Vácha, Josef Macků, Vilém Jirák, 
Vladimír Sedlák, František Šetina, 
Cyril Dobrovolný a mnoho dalších. 
Sokolské ústředí v Praze se pocho-
pitelně bránilo uznat toto označení 
a Zemská správa politická v Brně 
správně rozhodla: „nové pojmeno-
vání ,Sokol' by odporovalo nejen 
organizačním zásadám hasičských 
sborů, ale i zásadám sokolským…
doporučuje se, aby spolek od tohoto 
pojmenování upustil“. 24. 8. 1927 
se hasiči korporativně účastnili 
velké slavnosti položení základního 
kamene sokolovny. Slavnost byla 
četně navštívena, vynikla nádher-
ným průvodem z města za účasti 
celé obce a četnými řečníky, z nichž 
jmenovitě uvádíme hasiče Viléma 
Jiráka, Karla Kotíka, Josefa Macků 
z místního sboru a Vincence Broži 
ze Křoví jménem župy.

Mgr. David Dvořáček, 
Odborná rada pro historii OSH 

Žďár nad Sázavou, 
ilustrační foto Velká Bíteš, 

zdroj: Lukáš Bocan, CC BY-SA 
3.0 <http://creativecommons.

org/licenses/by-sa/3.0/>,
via Wikimedia Commons

Velká Bíteš je město s dlouhou historií. 



Pozvánka do hasičské expozice 
Muzea Mirovicka 

školy, postavené v roce 1815.  Poslá-
ním Muzea Mirovicka je především 
prezentace regionu v jeho speci-
fických rysech, jako zemědělství, 
řemesla, lidová tvořivost, historie, 
nerostné suroviny atd. Vybudování 
muzea probíhalo v úzké spolupráci 

V dnešním zastavení naší „šnůry“ 
putování za hasičskými expozicemi 
doma i v zahraničí vás pozveme 
do Muzea Mirovicka, menšího 
vesnického muzea v obci Mišovice 
v Jihočeském kraji (okres Písek).  
Nachází se v budově bývalé obecní 

s vedením a zaměstnanci Prácheň-
ského muzea v Písku. V Muzeu 
Mirovicka najdete i expozici věno-
vanou dobrovolný hasičům. Smys-
lem hasičské expozice je především 
podchytit počátky a složitá období 
při zakládání sborů dobrovolných 
hasičů. Také prezentovat historické 
hasičské a ochranné prostředky 
a techniku. Součásti sekce je i histo-
rická hasičská stříkačka z roku 1901 
a další technika vystavená v bývalé 
farní stodole. Muzeum Mirovicka 
nemá vlastní linku telefonu. Proto 
v případě dotazů ohledně možností 
návštěv muzea mimo běžnou dobu, 
nebo jiných dotazů v souvislosti 
s muzeem, volejte prosím v úřed-
ních dnech: Obec Mišovice, tel. 
pevná linka: 382 274 821, E-mail: 
misovice@volny.cz. 

zdroj foto: 
web Muzea Mirovicka 

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.

n a  m o n i t o r u  v a š e h o  p o č í t a č e  i   d i s p l e j i  t e l e f o n u
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PAVLIŠ A�HARTMANN - výroba�a�prodej�požární�techniky

Sídlo�firmy:
Pavliš a�Hartmann,�spol.�s�r.o
V�Telčicích�249
53312�Chvaletice

tel.:�����+420�466�985�890-2
fax.:����+420�466�985�367
mob.:�+420�602�661�103
office phhp.cz
www.phhp.cz
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Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

Prezident Miloš Zeman na 
Pražském hradě ocenil nejvý-
znamnější záchranářské činy 
loňského roku Zlatým záchra-
nářským křížem. 

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

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

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

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

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

Na návštěvě 
v okrese 
Chrudim

na str. 7

Někde ano!
Někde ne?

Miliarda  
pro výcviková 

střediska

na str. 4

Ročník 27., číslo 08-2016, 22. dubna 2016 Vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezident 
ocenil i hasiče

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Dokončení na straně 7)

Přihlaste se k nám 
do 31. března 2022

na očkování pro
čtyřčlennou rodinu 

Kčaž
Získejte

Kč
na sportovní 
ochranné pomůcky

až

Krajské asistenční centrum 
pomoci Ukrajině 

Věže na sušení hadic 

V kongresovém centru Al-
dis v Hradci Králové zahájilo 
provoz Krajské asistenční cent-
rum pomoci Ukrajině (KACPU). 
Ve spolupráci s hasiči, policií 
a dalšími organizacemi ho zřídil 
Královéhradecký kraj. V provozu 
bude nepřetržitě 24 hodin denně, 
sedm dní v týdnu a sloužit bude 
primárně k příjmu a pomoci uprch-
líkům z válkou zasažené Ukrajiny. 
„Hlavním koordinátorem všech 
činností krajského asistenčního 
centra je Hasičský záchranný 
sbor Královéhradeckého kraje. 
Kromě řídící funkce zajišťujeme 
také problematiku ubytování, 
humanitární pomoci a dopravy re-
gistrovaných Ukrajinců na místa 
ubytování. Samotné vybudování 
takového integrovaného impro-
vizovaného pracoviště byla výzva 
a poděkování si zaslouží všichni, 
kdo se na něm podílí – ať už to 
jsou profesionální a dobrovolní 
hasiči, zástupci charity, složek 
IZS, úřadů i kongresového centra 
Aldis. To totiž splňuje všechny 

Součástí staveb hasičských 
zbrojnic byly a jsou věže na su-
šení hadic. Samozřejmě, i ony 
se proměňují v čase. Dokumentují 
to i naše snímky z obcí Lánov, 
Rudník i města Krásná Lípa. 
Právě poslední jmenované město 
má na svém území hasičskou věž 
zapsanou do seznamu nemovitých 
kulturních památek naší republi-
ky. Jedná se o unikátní technickou 
památku svého druhu, jedinou 
zachovalou část hasičské zbrojnice 
z 19. století. 

foto Mirek Brát 
zdroj: Mirek256, CC BY-SA 

3.0 <https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/3.0>, 

via Wikimedia Commons

početné požadavky, které jsou 
na fungování asistenčního centra 
kladené,“ řekl ředitel krajských 
hasičů plk. David Pouč. Na zřízení 
centra Královéhradecký kraj spo-
lupracuje s Hasičským záchran-
ným sborem Královéhradeckého 
kraje, Krajským ředitelstvím po-
licie Královéhradeckého kraje, 

Odborem azylové a migrační 
politiky Ministerstva vnitra ČR 
(OAMP), Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou, Diecézní katolickou 
charitou Hradec Králové a také 
se Zdravotnickou záchrannou 
službou Královéhradeckého kraje. 

zdroj: Královéhradecký kraj

Město Krásná Lípa

Obec Lánov

Obec Rudník

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Proměny hasičů z Benetic
Hasiči z Benetic získali v roce 

2021 dvakrát „nový kabát“. Díky 
dotaci z prostředků Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR se podařilo 
do nového obléci budovu Obecního 
úřadu v Beneticích, kde má zázemí 
i Jednotka sboru dobrovolných ha-
sičů obce Benetice. V předchozím 
roce 2020 proběhla rekonstrukce 
vnitřních prostor. Hasiči tak nyní 
mají adekvátní prostory pro svoji 
činnost. Do budoucna je záměr 
rozšířit zázemí o jedno nové státní 
pro CAS. A nové kabáty získali i sa-
motní hasiči. Díky finančnímu daru 
z Hasičského fondu Nadace Agrofert 
se podařilo obměnit již nevyhovující 
výstroj členů jednotky. Jednotka 
pořídila čtyři nové třívrstvé zásahové 
oděvy. Celkové náklady na pořízení 
oděvů byly 61 468 Kč, z čehož nada-
ce přispěla částkou 40 000 Kč a zbý-

vající sumu doplatila obec Benetice. 
Touto cestou bychom chtěli Nadaci 
Agrofert a obci Benetice poděkovat 
za podporu. JSDH obce Benetice je 
zařazená v kategorii JPO V. Jednotka 
disponuje zásahovými vozidly CAS 
25 – ŠKODA 706 RTHP, DA L1Z 
Fiat Ducato a pomocným terénním 
vozidlem Nissan Pathfinder. Dále 
jednotka využívá dýchací techniku 
a má proškolené osoby pro práci 
s motorovou pilou.
Jan Vostal, velitel JSDH Benetice 

(dle zdroje pozary.cz) 


