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SDH Žďárná oslavil 130 let
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... píšeme na straně 4
Na svého Pepu nedají dopustit. Proč?
... dozvíte se na straně 6

Výcvik záchrany osob v zimním skalním terénu. Čtěte na straně 6. foto: Michal Fanta 
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Znalostní
test

O nejrychlejšího 
hasiče-hasičku

Minimuzeum 
Hradec-Nová Ves

V Dolním Přímě vládnou Drakouši
V roce 1975 byl založen kolektiv mladých požárníků v Dolním Přímě v Královéhradeckém kraji a působil 
zde do roku 1988. Poté jeho činnost několik let stagnovala a obnovena byla až v roce 1999 oddílem mla-
dých hasičů Drakouši. Vedoucí mládeže těší, že do oddílu dochází v pořadí třetí generace z jedné rodiny, 
jako je tomu například u Pavlíkových. Jejich dědeček Radek byl zakládajícím členem v roce 1975, dcera 
Simona byla rovněž mladou hasičkou a dnes jsou členy také její děti Dominika a Martin.

„Plamen se rozhořel“
V současné době v oddíle aktivně 

pracuje 28 dětí počínaje přípravkou 
až po dorostence pod vedením Jany 
Burketové a Ladislavy Tiché. Vloni 
byla příprava a tréninky omezeny 
opatřeními v souvislosti s pan-
demií Covid-19. Proto se poprvé 
mladí hasiči sešli až v květnu, moc 
se na pravidelná páteční setkávání 
těšili a začali s pravidelnou přípra-
vou na louce pod Dolním Přímem. 
Do klubovny se vrátili až s přícho-
dem podzimu. Družstva mladších 
a starších se zapojila do hry Plamen, 
v jarní části startovala v Hradci 
Králové pouze družstva starší. 
Po započítání výsledků podzimní 
části soutěže ZPV se „starší“ mladí 
hasiči umístili na 5. místě. Mladší 
družstvo absolvovalo jarní kolo 
až na podzim v rámci sloupského 
Plamínku a rovněž si zajistilo páté 
místo. S nejmladší přípravkou se ve-
doucí vydali do Holovous na se-
tkání přípravek. Příprava na další 

ročník hry Plamen byla zahájena 
tradičním víkendovým soustředě-
ním v kempu v Dachové u Hořic. 
Po trénování střelby, zdravovědy, 
požární ochrany, topografie a uzlů, 
byl čas na vycházku Chlumíčkovou 
naučnou stezkou, kde na děti čekalo 
pět stanovišť s herními prvky. Večer 
byl zpestřen stezkou odvahy. V říjnu 
se mladí hasiči zúčastnili okresního 
kola ZPV hry Plamen ve Smržově. 

Úspěšní dorostenci
„Dorostenci byli vloni úspěšní 

jak v jarní tak v podzimní části sou-
těží dorostu. Magdaléna Vyčítalová 
a Daniel Tichý si dokonce vybo-
jovali postup na krajskou soutěž 
v Hradci Králové. Daniel postoupil 
na Mistrovství ČR do Zábřehu, kde 
se umístil ve své kategorii devátý, 
což je skvělý úspěch,“ uvedla 
starostka sboru Jana Burketová. 
Dodala současně, že je pyšná 
na bývalé mladé hasičky Lucii 
Tichou a Renatu Burketovou, které 

pokračují v dresech jiných sborů 
úspěšně v požárním sportu. „Lucie 
v SDH Myštěves obsadila medailo-
vé umístění ve Východočeské hasič-
ské lize a Renata je dvojnásobnou 
mistryní Extraligy ČR.“

Aktivní sbor
Sbor čerpá prostředky na svou 

činnost z rozpočtu SDH a z dotace 
obce Dolní Přím. Přínosem jsou 
rovněž dotace z Národní spor-
tovní agentury, které jsou určené 
na podporu sportovních aktivit dětí 
a mládeže. Mladí hasiči se zapojili 
do charitativní akce Krabice od bot 
prostřednictvím o.p.s. DIAMANT, 
která pomáhá pěstounským rodi-
nám. Letošní rok zahájili Tříkrálo-
vou sbírkou. „Věříme, že tato akce 
byla první pozitivní vlaštovkou 
a že nám letošní rok přinese návrat 
do běžného života. Vloni sbor ne-
mohl uskutečnit všechny plánované 
akce. Jsme rádi, že jsme na jaře 
uklidili okolí obce, před sezónou 

Nová cisterna 
pro plumlovské 

„dobráky“ 

Hasiči 
„stěhovali“ 

nemocniční lůžka

vyčistili koupaliště a na podzim 
vysadili památeční lípu do nově 
vzniklé aleje pod Horním Přímem. 

Obcím jižní Moravy postižených 
tornádem jsme předali finanční dar 
prostřednictvím společnosti Člo-
věk v tísni. Členové sboru by rádi 
pokračovali v tradičních akcích 
předchozích let jako je předsezónní 
čištění koupaliště, úklid okolí obce 
v rámci projektu Ukliďme svět, 
ukliďme Česko! Měly by to být také 
různé akce na podporu společen-

Firma KOBIT-THZ dodala ha-
sičům města Plumlov novou cis-
ternovou automobilovou stříkačku 
Scania, vůz za 6 522 747 Kč včetně 
DPH pomohla financovat Česká 
kancelář pojistitelů z Fondu zábrany 
škod. Cisterna je postavena na pod-
vozku Scania P 380 B4×4HZ. Auto-
mobil dokáže brodit klidnou vodou 
až do hloubky 750 mm. Karosérie 
účelové nástavby je vyrobena z ple-
chů a profilů ze slitiny lehkých kovů 
technologií prizmaticky šroubova-
ných spojů a lepení. Požární příslu-
šenství je v postranních a v zadní 
skříni účelové nástavby uloženo tak, 
aby jej bylo možné vyjímat a vkládat 
ze země, bez potřeby užití stupaček. 
Čerpací jednotka THZ 3000 s ob-
služným místem je umístěna v zadní 
skříni účelové nástavby a její jmeno-
vitý průtok je 2000 litrů za minutu. 
Vysokotlaká část požárního čerpa-
dla pracuje se jmenovitým tlakem 
4,0 MPa. Pro osvětlení místa zásahu 
slouží pneumaticky výsuvný stožár 
THZ LED o výšce 5 metrů od země 
s 24V LED světlomety s celkovým 
světelným tokem 20 000 lumenů.

ze zdroje pozary.cz

V průběhu dvou dní hasiči 
ze Záchranného útvaru HZS ČR 
ve skladu SSHR v Olomouci 
nakládali a následně přepravovali 
600 ks nemocničních lůžek. Dělo 
se tak na základě požadavku 
ze strany MV-generálního ředitel-
ství HZS ČR. Zásilka obsahovala 
celkem 600 ks postelí, které byly 
následně přepraveny do Prahy 
a Plzně. Na přepravě se podílelo 
6 nákladních automobilů a 14 pří-
slušníků ze všech tří dislokací ZÚ 
HZS ČR. 

foto HZS ČR

ského života obce jako je dětský 
karneval, dětský den, rozloučení 
s prázdninami nebo mikulášská 
besídka. Věříme také, že se nám 
letos podaří důstojně oslavit 130 let 
založení sboru,“ připomněla Jana 
Burketová.

Věra Nutilová,
foto: archiv SDH Dolní Přím
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V našem dnešním úvodu k událos-
tem za uplynulé období bychom 
chtěli „vypíchnout“ jeden hasič-
ský zásah (a přidat k němu pár 
preventivních rad). Najdete ho 
na této stránce a souvisí s nabí-
jením mobilního telefonu. V době, 
kdy se mobily staly téměř nepo-
stradatelným nástrojem každého 
z nás, máme tendenci mít je neu-
stále po ruce. Nabíjení mobilního 
telefonu už jaksi ani nevnímáme… 
O tom, že je to riziková činnost, 
bohužel svědčí hasičské statistiky. 
Pokud si nabíjíte mobilní telefon, 
vyvarujte se toho, aby byl na dosah 
hořlavých povrchů nebo předmětů, 
jako jsou koberce, podlahy, židle 

nebo postele. Nenechávejte dobí-
jený telefon bez dozoru! Používejte 
nejlépe kabely a nabíječky dodané 
dodavatelem vašeho zařízení. 
Nenechávejte telefon nabíjet, když 
je baterie na 100 %. Nadměrné 
i nedostatečné nabíjení má škodlivý 
vliv na baterie, které jsou navrženy 
tak, aby nejlépe fungovaly při nabi-
tí mezi 30 a 80 %. Proto je nejlepší 
nabíjet telefon nebo elektronické 
zařízení v určitých intervalech 
během dne. Nenabíjejte telefon 
na slunci nebo v blízkosti topení! 
Váš mobilní telefon si bohužel sám 
hasiče zavolat neumí…

redakce

Požár osobního auta 

Pozor na dobíjení mobilního 
telefonu bez dozoru! 

Komplikovaný noční zásah Druhý stupeň požárního poplachu 

Evakuace bytového domu 

Srážka automobilu s vlakem 

Střet dvou 
osobních 
vozidel  

Příčinou požáru byla 
nedbalost Jednotka ze stanice Teplice 

a dobrovolná jednotka z Dubí vyje-
ly v březnu k požáru osobního auta 
v Dubí - Pozorce. Hořelo v moto-
rovém prostoru auta. Hasiči požár 
zlikvidovali vysokotlakým vodním 
proudem. Nikdo nebyl zraněn.

HZS Ústeckého kraje

Pět jednotek hasičů zasahovalo 
v březnu v Rychvaldu (okres Kar-
viná) u požáru bytu 1+1 v prvním 
patře bytového domu. Hasiči odtud 
zachránili osm osob, které vyvedli 
pomocí evakuačních masek ven, 
dalších sedm osob bylo „pouze“ 
evakuováno. Jedna osoba se na-
dýchala kouře. Předběžná škoda 
na zcela zničeném bytu byla od-
hadnuta na 1,5 milionu korun, 
příčina vzniku požáru je v šetře-
ní… Do Rychvaldu vyjely čtyři 

Osobní auto a vlak s šesti ces-
tujícími se srazily v březnu na že-
lezničním přejezdu v Nejdku 
na Karlovarsku. Auto po nehodě 
skončilo mimo vozovku převrácené 
na bok. Obě osoby z auta dokázaly 
vystoupit bez cizí pomoci. Hasiči 
zkontrolovali všechny cestující 
z vlaku, nikdo nebyl zraněný. 
Záchranná služba si převzala dva 
zraněné z osobního auta, cestujícím 
z vlaku hasiči pomohli vystoupit 

Informaci o požáru domu v Nové 
Vsi u Chýnova přijalo Krajské ope-
rační středisko HZS Jihočeského 
kraje. Operační středisko k po-
žáru vyslalo profesionální hasiče 
ze stanice Tábor, svolalo jednotky 
SDH obcí Nová Ves u Chýnova, 
Tábor a Chýnov. Průzkum na mís-
tě ukázal, že z pálení na zahradě 
se požár přes hromadu dřeva 
rozšířil na blízký přístavek a přes 
další stromy a porost se dostal 

K požáru v bytovém domě v obci 
Březůvky v okrese Zlín vyjelo pět 
jednotek hasičů.  V době požáru 
v bytě nebyly žádné osoby. Jak 
bylo později zjištěno, majitelka 
šla se svými dětmi na procházku 
a doma nechala nabíjet mobilní 
telefon, který byl položený na 
pohovce. Po návratu z procházky 
už pohovka hořela a byt byl silně 
zakouřený. Na místě byla jako 
první místní jednotka dobrovol-

V březnu vyjela jednotka profe-
sionálních hasičů ze stanice Světlá 
nad Sázavou k ohlášenému střetu 
dvou osobních vozidel na komu-
nikaci u Dolního Města. Jedno 
z havarovaných vozidel skončilo 
po střetu převrácené na střeše. 
Při nehodě se zranili dva lidé 
a skončili v péči zdravotníků. Ha-
siči provedli na havarovaných vozi-
dlech protipožární opatření a místo 
události technicky zabezpečili. 
Příčina, průběh a veškeré okolnosti 
dopravní nehody jsou předmětem 
policejního vyšetřování. 

dle zprávy kpt. Ing. Bc. Petry 
Musilové, tiskové mluvčí 

HZS Kraje Vysočina 

ných hasičů. Hasiči v dýchacích 
přístrojích požár uhasili s jedním 
vysokotlakým proudem vody. Ná-
sledně byl bytový dům odvětrán 
s pomocí přetlakového ventilátoru. 
Dům má tři patra a evakuace oby-
vatel sousedních bytů nebyla nutná. 
Majitelce byla poskytnuta psycho-
sociální pomoc a starší dceři byl 
předán dráček Záchranáček. Pří-
činou požáru je technická závada 
na mobilním telefonu při nabíjení. 

Požár způsobil škodu v předběžné 
výši 700 tisíc korun. Byly uchrá-
něny hodnoty v předběžné výši 
2 miliony korun. K zranění osob 
nedošlo. U požáru zasahovaly 
jednotky Hasičského záchranného 
sboru Zlínského kraje požární 
stanice Zlín a Sborů dobrovolných 
hasičů obcí Březůvky, Velký Oře-
chov, Pozlovice a Provodov.

dle zprávy nprap. Romana 
Žemličky, HZS Zlínského kraje

na rodinný dům. Ten zasáhnul v pl-
ném rozsahu. Uvnitř nikdo nebyl, 
nemáme hlášené žádné zraněné 
osoby, hasiči nemuseli nikoho eva-
kuovat. V průběhu dohašovacích 
prací musely jednotky vykácet 
část zasaženého lesa. Vyšetřovatel 
HZS stanovil výši vzniklé škody 
na 3 000 000,-Kč, příčinou vzniku 
požáru byla nedbalost při pálení. 

HZS Jihočeského kraje 
jednotky Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského kraje 
(HZS MSK) – ze stanic Bohu-
mín, Karviná, Orlová a Slezská 
Ostrava, společně s nimi jednotka 
dobrovolných hasičů z Rychval-
du. Hasiči dostali požár bytu 
pod kontrolu asi za hodinu, dalších 
několik desítek minut jim zabralo 
dohašování. Zmíněných osm osob 
zachránili z jednoho domovního 
vchodu vyvedením po vnitřním 
schodišti pomocí vyváděcích parat 
masek a masek, připojených přímo 
k dýchací technice zachraňujících 
hasičů. Zachráněné a evakuované 
osoby využily tepla a pohodlí 
menšího hasičského autobusu MB 
Sprinter. Nabídku na náhradní 
ubytování od starostky Rychvaldu, 
která zásahu přihlížela, využili dva 
lidé, další odešli ke svým příbuz-
ným a přátelům.

HZS Moravskoslezského kraje 

a doprovodili je do přistaveného au-
tobusu náhradní dopravy. Z vozidla 
neunikaly provozní kapaliny, bylo 
ale nutné přivolat vyprošťovací 
speciální vozidlo drážních hasičů 
pro vytažení auta zpět na silnici. 
Zasahující jednotky: HZS Karlovy 
Vary (CAS 20 Scania),  HZSp SŽ 
Cheb (CAS 20 Scania, vyprošťova-
cí automobil Scania),  JSDH Nejdek 
(CAS 15 Man).  

HZS Karlovarského kraje 

Středočeští hasiči dostali ozná-
mení o požáru dřeva na zahra-
dě rodinného domu v Třembla-
tu, místní části obce Ondřejov 
v okrese Praha-východ. Operační 
důstojník na místo vyslal profe-
sionální jednotku z Říčan spolu 
s dobrovolnými jednotkami obcí 
Onřejov, Struhařov, Třemblat 
a Turkovice. Jelikož při příjezdu 
jednotek k události byl rodinný 
dům požárem už zasažen, zaměřili 
se hasiči na chránění dalších okolo 
stojících rodinných domů. Velitel 
zásahu zároveň nechal zvýšit po-
plachový stupeň na druhý a povolal 
na místo další jednotky. Poplach 
se tedy rozezněl u dobrovolných 
hasičů obcí Hrusice, Mnichovice, 
Mukařov, Senohraby a Zvánovice. 
Z benešovské profesionální stanice 
vyjel také protiplynový automobil, 
který disponuje zásobou náhrad-
ních lahví do dýchacích přístrojů, 
v kterých celý zásah probíhal. 
K likvidaci plamenného hoření 
a na ochranu ostatních objektů 
nasadili hasiči celkem osm vodních 
proudů. Požářiště bylo rozděleno 
na tři úseky, na místní nádrži 

Osmi jednotkám hasičů byl 
postupně vyhlášen poplach, když 
krajské operační a informační 
středisko přijalo hlášení o požáru 
ve výrobní hale podniku v ulici 
Náchodská ve Velkém Poříčí. 
Vyhlášen byl 2. stupeň požárního 
poplachu. Jednotky měly informa-
ci, že došlo k požáru vulkanizační 
pece, už při jejich příjezdu byl vi-
dět stoupající kouř. Průzkumem 
zjistily, že se požár rozšířil vzdu-
chotechnikou až ke střeše haly. 

v Třemblatu bylo zřízeno čerpací 
stanoviště a vodu dovážely cisterny 
na místo kyvadlově.  Škoda, kterou 
požár způsobil, byla předběžně 
odhadnuta na 400 000 korun. Proč 

Zasahující hasiči museli pracovat 
v dýchací technice, prostory byly 
silně zakouřené, vše pak kompli-
koval velký žár. Pomocí termoka-
mery se podařilo rychle vyhledat 
hlavní ohnisko a požár lokalizovat. 
Dále jednotky vyhledávaly skrytá 
ohniska a prostory odvětrávaly. 
Při zásahu nebyl nikdo zraněn. 
Předběžný odhad výše škody je asi 
7 milionů korun. Jednotkám po-
žární ochrany se podařilo uchránit 
hodnoty představující asi 30 mi-

začalo hořet, zjišťuje hasičský 
vyšetřovatel.

dle zprávy 
por. Ing. Terezy Fliegerové, 

HZS Středočeského kraje

lionů korun. Příčinou požáru 
byla technicko-provozní závada. 
Na místě zasahovali profesionální 
hasiči z Náchoda, JSDH Hronov, 
Červený Kostelec, Velké Poříčí, 
Police nad Metují, Náchod, Horní 
Radechová a dobrovolná jednotka 
hasičů podniku. Ta  zároveň prová-
děla dohlídku nad místem.   

dle zprávy Martiny Götzové, 
HZS Královéhradeckého kraje, 

foto: HZS KHK 
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Z historie požární ochrany Ukrajiny
Jen obtížně si lze představit, jakým problé-
mům musí aktuálně čelit hasiči na Ukrajině. 
Není v  možnostech Hasičských novin připravit 
pro  vás aktuální reportáž o ukrajinských hasi-
čích. Přijměte tedy alespoň informace o historii 
bojů s požáry v zemi, kde bohužel nyní zuří po-
žár nejničivější: válka.

Vznik samostatného státu Ukra-
jina si vynutil revizi původního 
rámce požární ochrany. Zákon 
Ukrajiny „O požární bezpečnosti“, 
přijatý Nejvyšší radou Ukrajiny 
dne 17. prosince 1993, tak stanovil 
nové obecné právní a společen-
ské základy v kontextu požární 
bezpečnosti na Ukrajině, upravil 
vztahy státních orgánů, právnic-
kých osob jednotlivců v této 
oblasti.

Moderní 
doba

Na zákla-
dě zákona 
U k r a j i n y 
„O požární 
bezpečnos-
t i“ z roku 
1993 byly v 
zemi vytvo-
řeny čtyři typy 
požární ochra-
ny: státní, resortní, 
místní, dobrovolná. 
Státní hasičská služba (SPF) 
vznikla na základě profesionální 
a polovojenské požární ochrany, je-
jíž struktura, funkce, odpovědnosti 
a práva byly stanoveny samostat-
nými články zákona a vyhláškou 
o požární ochraně z roku 1994. 
Radikální změny ve struktuře DPO 
začaly na začátku roku 2003. Dne 
27. ledna 2003 podepsal prezident 
Ukrajiny výnos „O opatřeních 
ke zlepšení veřejné správy v oblasti 
požární bezpečnosti a ochrany 
obyvatelstva a území před následky 
mimořádných událostí“ a v ochra-
ně obyvatelstva před následky 
černobylské katastrofy s cílem vy-

tvořit jednotnou službu pro co nej-
efektivnější plnění úkolů souvise-
jících s prevencí požárů, člověkem 
způsobených havárií, katastrof 
a jiných přírodních katastrof. 
V prosinci 2010 bylo Ministerstvo 
pro mimořádné situace a ochranu 
obyvatelstva před následky čer-
nobylské havárie reorganizováno 
na Ministerstvo pro mimořádné 

situace Ukrajiny. Dne 24. 
prosince 2012 byly 

dekretem prezi-
denta Ukrajiny 

č.  726/2012 
Ministerstvo 
pro mimo -
řádné situ-
ace Ukraji-
ny a Státní 
i n s p e k c e 
technologic-

ké bez peč -
nosti Ukrajiny 

reorganizovány 
na jedinou Státní 

pohotovostní službu 
Ukrajiny (SES Ukrajiny). 

Dne 25. dubna 2014 vydal Kabi-
net ministrů Ukrajiny rezoluci 
číslo 120 „Koordinace a pokyny 
Státní pohotovostní služby“, která 
stanoví, že činnost SES Ukrajiny 
řídí a koordinuje Kabinet mini-
strů Ukrajiny prostřednictvím 
ministra vnitra. Do hasičských  
a záchranných jednotek na Ukra-
jině je začleněno 36 tisíc osob. 
Působí v rámci 986 hasičských 
a záchranných jednotek. Z hlediska 
činnosti hasičů a záchranářů byla 
země rozdělena do 25 oblastí. Sa-
mostatnou zónu mělo vytvořeno 
hlavní město Kyjev.  

Historické ohlédnutí
V rámci Ukrajiny byl vždy 

významným městem Kyjev. Již 
od konce 19. století se jednalo  o 
důležité hospodářské a společen-
ské centrum. V roce 1872 zde 
byl vybudován vodovod,  město 
bylo rozděleno do osmi správ-
ních oblastí a mělo řadu nových 
předměstí. Navzdory značnému 
rozsahu kamenných staveb zůstal 
Kyjev převážně dřevěným městem. 
Z 21 000 budov bylo pouze 3 000 

zděných.
Kvůli tomu docházelo poměrně 

často k požárům. Během jednoho 
jediného roku bylo ve městě regis-
trováno téměř 300 požárů. Boj s 
požáry měla v 19. století v Kyjevě 
na starosti  policejní hasičská jed-
notka.  Personální složení tohoto 
hasičského profesionálního sboru 
bylo schváleno již v roce 1853. Brzy 
však měla k profesionálnímu hasič-
skému sboru přibýt i dobrovolná 
hasičská jednotka.  

V hasičských a záchranných jednotkách Ukrajiny působí desítky tisíc osob.

Tradice hasičů na Ukrajině sahá do 19. století. 

Březen 2022: Polsko dodalo válkou zmítané Ukrajině hasičské automobily. Poštovní známka s historickou připomínkou motorizace ukrajinských hasičů. 

Ukrajinská hasičská stanice. 

Na Ukrajině stále slouží automobily ZIL. 

To není požár, ale ostřelování Kyjeva ruskými silami. 

Kyjevští „dobráci“ 
Dobrovolní hasiči začali působit 

v Kyjevě v roce 1897.  Řádným čle-
nem kyjevské  dobrovolné hasičské 
jednotky se mohla stát pouze osoba 
starší 17 let, tělesně zdravá, která 
uznávala a dodržovala stanovy spo-
lečenství. Řádní členové se v rámci 
hasičského sboru přímo účastnili 
hašení požárů. Byli začleněni 
do specializovaných oddílů: vy-
prošťovacího, strážního, čerpacího 
atd. Kromě řádných členů sdružo-
val kyjevský dobrovolný hasičský 
sbor i takzvané podporovatele, kteří 
se zavázali platit členské příspěvky. 
I ti se mohli, v případě jejich zájmu, 
účastnit hašení požárů. Dále zde 
byli ještě mecenáši sboru. S těmi 
se nepočítalo přímo v rámci haseb-
ních prací. Dobrovolný hasičský 
sbor v Kyjevě se od samého počátku 
potýkal s obrovskými potížemi 
spojenými s naprostým nedostat-

kem finančních prostředků. Chy-
bějící vlastní budova pro hasičskou 
zbrojnici neumožňovala ani všem 
členům aktivně se podílet na plnění 
úkolů. Jejich pomoc se tak někdy 
omezovala na ochranu majetku 
obětí požáru a účast při organizaci 
dodávek vody.  Městská samospráva 
nakonec pochopila důležitost dob-
rovolného hasičského hnutí a vyčle-
nila pro stavbu hasičské zbrojnice 
samostatný pozemek. V roce 1900 
byla hasičská zbrojnice postavena. 
Její součástí byly i stáje pro čtrnáct 
koní. Práce měli hasiči dost a dost. 
Analýza požárů za období patnácti 
let, od roku 1895 do roku 1909 
ukazuje, že 33 % požárů v oblasti 
Ukrajiny bylo způsobeno neopa-
trností (kouření, nesprávná mani-
pulace s petrolejovými lampami 
atd.), 14-15 % poškozením komínů 
či domácích pecí, 3 % blesk, asi 
12 % žhářství. Kromě zástavby 
požáry ročně zničily množství  

úrody, pastviny a lesy. Někdy lesní 
požáry zničily více porostu, než 
lidé vytěžili dřeva pro potřeby 
domácností či stavebnictví. Historii 
požární ochrany na Ukrajině, včet-
ně kyjevských hasičských pionýrů,  
uchovává Národní hasičské muze-
um ve městě Kropyvnytskyi. Zdejší 
hasičská expozice vzniká již v roce 
1986. Obsahuje i zajímavou prezen-
taci, která je zaměřena na požár, 
jež město postihl v roce 1834. Být 
aktivním dobrovolný hasičem bylo 
v Kyjevě považováno za čest. Hasiči 
měli vlastní uniformy. Ve službě je 
pro případ zranění chránilo i pojiš-
tění. Účastnili se i pravidelných cvi-
čení. Za hašením požárů vyjížděli 
i z katastru města. Kyjevští hasiči 
projevili rovněž značnou podnika-
vost. Za účelem získání vlastních 
příjmů provozovali kovárnu, měli 
i vlastní kominíky a kamnáře. 
Organizovali loterie, koncerty i di-
vadelní představení.  

Hasiči ve Lvově 
Pojďme se za hasičskou historií 

podívat i do dalšího velkého ukra-
jinského města – Lvova. Požární 
ochrana tohoto města byla organi-
zována již na základě rozhodnutí 
magistrátu ze dne 4. ledna 1849. 
Předtím měli měšťané hasit po-
žáry ve městě podle „Univerzálu 
o postupu při hašení požárů města 
Lvova“, přijatého 31. května 1782. 
První jednotka hasičů byla umístě-
na v přízemí radnice, z jejíž věže 
hlídka sledovala město. Při po-
žáru strážník zazvonil na zvonek 
radnice. Počet úderů (od 1 do 6) 
znamenal oblast, kde byl požár 
zaznamenán. Na počátku své exi-
stence měl tým hasičů povinnost 
hlídat i stav komunikací, úklid 
a odvoz odpadků. V listopadu 1867 
se začalo s vytvářením i dobrovol-
ného hasičského sboru. 

připravil Mirek Brát

Zdroj foto: 
Zinnsoldat, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons, Håkan Henriksson (Narking), CC BY 3.0 
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons, Daniel Haußmann, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/
by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons, public domain, via wiki, gov.ua. 
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Za hasičskou historií do Kozlovic
V dnešním zastavení naší pravidelné rubriky věnované starší historii 
sborů dobrovolných hasičů v různých částech naší republiky se podíváme 
do obce Kozlovice v Moravskoslezském kraji. Žije zde přibližně 3 100 
obyvatel. Obec leží v předhůří Beskyd, lemována kopci Tábor a Strážnice 
a pohořím Ondřejníků. První počátky organizování požární ochrany 
v této lokalitě můžeme zaznamenat již v druhé polovině 19. století, kdy 
bylo nebezpečí požáru velmi vysoké, protože střechy domů byly pokryty 
slaměnými došky, nebo dřevěnými šindeli a stropy byly dřevěné. Po za-
ložení hasičů v nedalekém Frenštátu (1878) však trvalo ještě 31 let, než 
došlo k založení dobrovolného hasičského sboru i v Kozlovicích. O zalo-
žení požárního sboru píše dnes již historický vzácný záznam ve sborové 
kronice: Myšlenka založiti v Kozlovicích hasičský sbor vlekla se po obci 
již mnoho let. Rázněji vznikla, když v r. 1902 vyhořelo stavení kováře 
Konvičky. K požáru nahrnulo se hned při jeho vzniku dosti občanů a bylo 
by se dalo leccos zachrániti, kdyby bývala při ruce sebemenší stříkačka… 
Po tomto požáru se mezi lidmi začalo mluvit, že třeba založit hasičský 
sbor. Mluvilo se napřed vážně, pak hlasy utichly nadobro. V roce 1905 
začalo se opět mluviti obzvláště mezi dělnictvem, že je zapotřebí, aby 
v tak velké obci byl založen hasičský sbor… Ustavující valná hromada 
se konala 12. dubna 1909.  Sbor zakoupil přilbice, opasky se sekyrami, 
svítilny a jiné drobné věci. Stejnokroje si všichni zakoupili sami. Členové 
sboru vyvíjeli veliké úsilí na modernizování požární techniky, a tak po za-
jištění finančních prostředků byla 3. srpna 1912 přivezena, tehdy velmi 
moderní, stříkačka – vozová a hned na to dne 4. srpna byla slavnostně 
posvěcena. Od roku 1920 bylo usilováno o výstavbu požární zbrojnice. 
Ta byla slavnostně otevřena v roce 1922. 

foto: výjezdová jednotka SDH Kozlovice, zdroj foto: web obce

HASIČSKÁ HISTORIE

Od vypuknutí války na Ukrajině začaly pobočné spolky SH ČMS, obce 
a další občanská sdružení působící na úseku požární ochrany nabízet 
pomoc určenou speciálně pro ukrajinské hasiče. Proběhla jednání 
mezi GŘ HZS ČR a vedením hasičů Ukrajiny. Výsledkem jednání bylo 
sestavení seznamu konkrétního vybavení. Hasičský záchranný sbor České 
republiky ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska 
se rozhodly uvedené prostředky soustředit a díky kontaktům se zástupci 
vedení hasičů na Ukrajině zajistit přepravu a předání na konkrétní místa.  
Momentálně je prioritní zájem o osobní ochranné prostředky – použitelné 
zásahové třívrstvé oděvy a přilby, nové zásahové boty a rukavice, 
kompletní funkční dýchací techniku, hadice, svítilny s akumulátory 
a lékárničky typu II a III (viz seznam potřebného materiálu). 

kompletní informaci najdete na webu dh.cz

 INFO PRO HASIČE

Dobrovolní hasiči pomáhali 
na slovensko-ukrajinské hranici  
Příslušníkům Hasičského a záchranného sboru Slovenské republiky 
pomáhají při mnoha úkonech spojených s uprchlickou krizí a eskalací 
vojenského konfliktu na Ukrajině i členové slovenských dobrovolných 
hasičských sborů. Jednalo se například o slovensko-ukrajinský přechod 
ve Vyšném Nemeckém, kde dobrovolní hasiči pomáhali při zprovoznění 
vytápěného stanu pro uprchlíky. Dobrovolní hasiči na Slovensku jsou 
nápomocni i ostatním bezpečnostním složkám při mnoha činnostech, 
ať už na hranicích nebo v hotspotech. Připraveni pomáhat jsou například 
členové dobrovolných hasičských sborů Kysuc. Hasiči z DHZ Zákopčie-
-Tarabov a Zákopčie-Ústredie pomáhali na slovensko-ukrajinské hranici 
v obci Ubľa lidem, které konflikt v jejich domovině přinutil opustit své 
příbytky. Na hranici nechyběli ani dobrovolní hasiči z DHZ Vysoká 
nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov.

zdroj foto: MV SR

SDH Žďárná oslavil 130 let

Otázka ochrany obyvatelstva, varování a ukrytí

Výroční valná hromada SDH ve Žďárné v okrese 
Blansko zhodnotila činnost v uplynulém roce. Jak 
konstatoval starosta sboru Luděk Parák, počátkem 
roku 2021 musely být zrušeny tradiční a oblíbené 
akce jako hasičský ples, ostatkový průvod, spor-
tovní soutěže.

„Činnost tak byla velice skrom-
ná s ohledem na pokračující opat-
ření plynoucí z pandemie Covid-19. 
V červnu jsme uspořádali pro členy 
první akci v podobě hasičského 
výletu na hrad Křivoklát, do ha-
sičského muzea ve Zbirohu a ro-
kycanského Vojenského muzea na 
demarkační linii a také na hrad 
Karlštejn. Putování jsme zakončili 
příjemným posezením s kytarou,“ 
uvedl Luděk Parák.

Oslavy výročí
V září oslavil sbor 130 let trvání. 

Oslavy byly zahájeny slavnostní 
schůzí spojenou s oceněním zaslou-
žilých členů. Pokračování proběhlo 
v areálu výletiště, kde se sešly 
okolní sbory. Následovaly ukázky 
činností, jako zásah se starou mo-
torovou stříkačkou PS 8, ukázka 
hašení oleje, děti využily atrakci 
skákací hrad. Měly také možnost 
vyzkoušet veškerou výbavu zá-
sahové jednotky. Koncem roku 
se hasiči s Mikulášskou družinou 
vydali na cestu obcí a předali dě-
tem balíčky, na které sbor přispěl 
polovinou ceny.

Práce i plány 
Během roku proběhl dvakrát 

sběr železného šrotu, pořádány 
byly různé brigády jako zalévá-
ní obecní zeleně, práce spojené 
se sběrným místem elektroodpadu 
v obci, odstraňování náletových 

dřevin. Hasiči se starají o údržbu 
výletiště Třešňový sad, které je 
od roku 2021 ve vlastnictví sboru, 
opravují oplocení, sekají trávu, 
udržují osvětlení a prořezávají stro-
my. V hasičské zbrojnici vymalo-
vali prostory, zvelebovali  prostory 
v jejím okolí. „V roce 2020 naši 
mladí hasiči dosáhli věku dorostu 
a tak jsme přišli o všechny mladé 
hasiče. Náborem se nám nikoho 
nepodařilo sehnat. Situace se změ-
nila až letos, kdy se nám přihlásilo 
18 mladých hasičů ve věku 6 až 10 
roků. S touto omladinou plánujeme 
v letošním roce navštěvovat soutěže 
v našem okolí, pořádat výlety a ná-
vštěvy hasičských stanic. V případě 
jejich zájmu uspořádáme třídenní 
výlet se sportovními zážitky,“  
upřesnil starosta sboru.

Výjezdová jednotka 
Výjezdová jednotka sboru ka-

tegorie JPO III má dvacet čle-
nů. „Složitá pandemická situace 
nám v letošním roce neumožnila 
účastnit se výcviků a školení v ta-
kovém rozsahu, jak tomu bývalo 
v uplynulých letech. Byla zrušena 
připravovaná školení nových členů 
v dýchací technice a nových stroj-
níků. Vyjížděli jsme k 27 událostem. 
Kromě těchto zásahů jsme jako 
každoročně občanům dováželi 
vodu nebo odstraňovali náletové 
dřeviny. V červnu jsme pomáhali 
po ničivém tornádu na jižní Mo-

ravě. Tyto zásahy byly pro naše 
členy náročné, nikdy před tím nic 
podobného neabsolvovali. Jsme 
rádi, že jsme obyvatelům obce 
Hrušky mohli být nápomocni při 
odstraňování následků ničivého 
živlu,“ řekl velitel Miloslav Klíč. 
„Za tuto činnost jsme obdrželi 
Pamětní list od hejtmana Jihomo-
ravského kraje.“

Tradice zavazuje 
Doplnil současně, že byla pro-

váděna údržba výstroje, výzbroje 
a techniky. K té patří vozidla CAS 
32 na podvozku T 815 a dopravní 
automobil DA 8 Ford. „Z dotace 
Jihomoravského kraje jsme zís-
kali sto tisíc korun, které byly 
využity na dovybavení jednotky 
zásahovými oděvy, zakoupena byla 
osvětlovací technika, zásahová 
obuv a přílby. Na pořízení nových 
pneumatik na cisternu poskytl 
obecní úřad rovněž sto tisíc korun. 
Chci poděkovat členům jednotky, 

kteří se v nemalé míře podíleli na 
výjezdech, ukázkách techniky a 
dalších akcích,“ dodal velitel Milo-
slav Klíč. Doplnil jej starosta sboru 
Luděk Parák, který neopomněl 
předat poděkování členům sboru 
a také obecnímu úřadu, se kterým 
mají velice dobrou spolupráci. Na 
rok 2022 mají hasiči ze Žďárné 
nemalé plány. Věří, že nastane další 
pandemické rozvolnění a budou 
moci uspořádat oblíbené „ostatky“, 
hasičský ples, soutěž TFA, pouťové 
zábavy a další akce. Pro mladé 
hasiče by měly proběhnout např. 
výtvarné a pracovní činnosti, spo-
lečné výlety, návštěva historických 
památek a ZOO, poznávání okolí. 
Na výroční valné hromadě byla 
předána náměstkem starostky SH 
ČMS Josefem Bidmonem stuha 
III. stupně k historickému praporu 
SDH, která byla udělena na návrh 
okrsku k 130 letům zdejšího sboru.

Věra Nutilová,
foto archiv SDH Žďárná

Slavnostní stuha na prapor SDH Žďárná.  

Situace na Ukrajině a geogra-
ficky blízká hrozba válečného 
konfliktu vyvolává na sociálních 
sítích řadu otázek. Jedna z po-
sledních, k terá zaznamenala 
obrovský zájem občanů a médií 
je otázka úkrytů a jejich rozmís-
tění na území České republiky. 
V úvodu je potřeba konstatovat, 
že samotné ukrytí představuje 
pouze jeden z prvků ochrany 
obyvatelstva. Nejprve si tedy řek-
něme, co to ochrana obyvatelstva 
vlastně je. Jedná se o komplexní 
systém reakce na události a hroz-
by, a to bez ohledu na to, zda jsou 
vojenské nebo nevojenské povahy. 
Jedná se tedy i činnosti, jež se řeší 
v době míru, ale i v případě války. 
V případě jakékoliv hrozby nebo 
vzniku mimořádné události vel-
kého rozsahu je primární provést 
varování a informování obyvatel. 
Varování je realizováno prostřed-
nictvím tzv. sirén. To jsou ty, 
které každou první středu v mě-
síci všichni slyšíme v rámci jejich 
zkoušky. Signál pro „všeobecnou 

výstrahu“ je však odlišný. Tento 
signál je vyhlašován kolísavým 
tónem sirény po dobu 140 vteřin 
a může zaznít třikrát po sobě 
ve zhruba tříminutových inter-
valech. Podstatné je, že bezpro-
středně po tomto signálu následuje 
mluvená informace upřesňující, 
o jaký druh nebezpečí jde a jak 
se mají lidé zachovat (elektronické 
sirény, televize, rozhlas nebo in-
ternet). Správný postup po zaznění 
sirény je se co nejrychleji ukrýt 
v nejbližší budově, resp. provést 
nezbytná opatření podle druhu 
hrozby – např. zavření a zalepení 
oken a dveří, nebo ukrytí ve sklep-
ních prostorách či naopak ve vyš-
ších patrech atd., a sledovat zprávy 
v televizi, rozhlasu nebo na inter-
netu. Jedná se tak o formu takzva-
ného improvizovaného ukrytí a 
improvizované ochrany. Nejedná 
se tedy o speciálně vybudované 
úkryty, ale využití ochranných 
vlastností staveb. Tento způsob 
ochrany je mezinárodně uznáván 
za nejefektivnější a nejrychlejší. 

Typickými příklady jsou sklepy, 
metro nebo tunely. Stálé tlakově 
odolné úkryty byly budovány 
po druhé světové válce, zejména 
v době „studené války“, pro účely 
ochrany před globálním jaderným 
konfliktem. Technologie v čase 
však zásadním způsobem pokro-
čily a je mnohdy i při rychlém 
zachycení jaderné hrozby takřka 
nemožné zajistit přesun obyvatel 
do těchto úkrytů. Naopak vlivem 
osídlování hrozí velké r iziko 
přítomnosti osob ve venkovním 
prostoru, tedy mimo ochranu jaké-
koli budovy v okamžiku výbuchu. 
Z tohoto je zřejmé, že je princip 
improvizované ochrany daleko 
efektivnější. Nicméně stálé tla-
kově odolné úkryty se na území 
České republiky nacházejí, i když 
ve výrazně menším množství 
než v minulosti. Mnohdy došlo 
mimo jiné ke změně vlastnic-
kých vztahů, u nových objektů 
dřívější povinnost budovat ukrytí 
není a zároveň stát nepřispívá na 
údržbu těch stávajících. Většina 

ze stávajících úkrytů není ve stavu 
k okamžitému použití a je nutné 
jejich takzvané zpohotovění – 
uvedení do odpovídajícího stavu. 
Tento okamžik nastává při vyhlá-
šení stavu ohrožení státu, resp. 
při válečném stavu. Na závěr 
bychom rádi poukázali na fakt, 
že také ve válce na Ukrajině jsou 
dnes v největší míře využívány 
právě ochranné vlastnosti staveb. 
Vážení občané aktuální situace 
nepředstavuje hrozbu takového 
rozsahu, že by bylo potřeba stálé 
tlakově odolné okryty narych-
lo obnovovat. Vyzýváme vás, 
ale také různé státní orgány ke kli-
du, nešíření matoucích informací 
a zpráv, a k nevyvolávání paniky. 
V tuto chvíli není zřejmé, že by 
měla situace na Ukrajině eskalovat 
směrem k reálnému ohrožení Čes-
ké republiky jadernou hrozbou. 

kpt. Mgr. Pavla Jakoubková, 
DiS. , Ministerstvo vnitra – 

generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru 

České republiky

Nadační 
dar

Mobilní 
siréna 

Dotace pro dobrovolné hasiče 
v Jihomoravském kraji 

Pět zásahových ochranných 
jednovrstvých oděvů GoodPRO 
FR2 FireSnake se podařilo pořídit 
díky finančnímu daru z hasičské-
ho fondu Nadace Agrofert a tím 
obměnit již nevyhovující výstroj 
členů jednotky SDH Rohozec. 
Celkové náklady na pořízení ob-
leků byly 33 449 Kč, z čehož na-
dace přispěla částkou 30 000 Kč 
a zbytek částky – 3 449 Kč – byl 
dof inancován obcí Rohozec. 
Touto cestou bychom chtěli po-
děkovat Nadaci Agrofert a obci 
Rohozec za jejich podporu. 

Tomáš Bíža,
velitel JSDH Rohozec

Hasičský záchranný sbor Jihomo-
ravského kraje může pro varování 
a informování obyvatelstva vy-
užívat mobilní sirénu. Zařízení 
bylo v nedávné minulosti poříze-
no díky finanční podpoře Nadace 
ČEZ. Mobilní siréna je umístěna 
ve vozidle příslušníků ochrany 
obyvatelstva a krizového řízení, 
kteří zajišťují 24hodinovou služ-
bu pro případy řešení závažných 
mimořádných událostí. Mohou 
ji využít i v oblastech, kde nejsou 
umístěny koncové prvky varová-
ní, nebo zajistit náhradní způsob 
varování za nefunkční prvek.

ze zdroje HZS JMk

Až půl milionu na cisternovou 
automobilovou stříkačku, 300 ti-
síc na rychlý zásahový automo-
bil, 500 tisíc korun na požární 
zbrojnici nebo 100 tisíc korun 
na věcné vybavení – to jsou 
parametry dotačního programu 
v Jihomoravském kraji pro rok 
2022. Dotační program je urče-
ný pro jihomoravské obce coby 
zřizovatele jednotek sborů dob-
rovolných hasičů. „V rozpočtu na 
letošní rok jsme na tento dotační 
program vyčlenili celkem 15 mili-
onů korun. Oproti loňskému roku 
jsme ho tak navýšili o 5 milionů. 
Jde nám především o zlepšení 
materiálně technického vybavení 
jednotek. Bez dobrovolných hasi-

čů se totiž kraj prostě neobejde. 
Jsou nedílnou součástí integrova-
ného záchranného systému – svoji 
spolehlivost dokázali při likvidaci 
následků tornáda, v rámci pomoci 
v covidem přetížených nemoc-
nicích, dokazují to každý den,“ 
říká hejtman Jan Grolich. Kraj 
podpoří jednotky sborů dobrovol-
ných hasičů také dalšími 33 mi-
liony korun na spolufinancování 
projektů realizovaných v rámci 
dotačního programu Ministerstva 
vnitra - generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru 
České republiky s názvem Dotace 
pro jednotky SDH obcí. 

zdroj: web JMk
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Dobrovolní hasiči nabízejí vybavení ukrajinským kolegům. Otázka 
pomoci je zásadně ovlivněna technickými aspekty, neboť Česká re-
publika a Ukrajina mají odlišné standardy hadic i ostatního vybavení. 
V případě, že chcete ukrajinským hasičům nějaké prostředky daro-
vat, vždy vyčkejte 
na přesný seznam 
kon k rét n ích po -
žadavků (píšeme 
např. na straně 4). 
Pokud chcete pomo-
ci jiným způsobem, 
můžete tak čin it 
i prostřednictvím  
www.nasiukrajinci.
cz. 

ilustrační foto

Hasiči na síti LIII.

V dnešním čísle Hasičských novin se již v padesátém třetím dílu 
naší pravidelné rubriky za hasičskou webovou prezentací vypravíme 
za Sborem dobrovolných hasičů Prahy-Dolních Měcholup. Založení 
hasičského sboru, vůbec prvního spolku v obci Dolní Měcholupy, bylo 
dne 28. března 1905 oznámeno na c.k. okresní hejtmanství na Žiž-
kově a na hasičské ústředí. Prvním starostou sboru se stal pan Josef 
Soukup a prvním velitelem pan Josef Malý. Údaje z roku 1905, mimo 
jiného říkají, že sbor přijímal nové členy, vykonal 8 cvičení, které řídil 
p. Alois Pekař, člen Pražského hasičstva, za účasti okresního dozorce 
pana V. Holuba. Kromě svého poslání přispěl obci knihovnou a divadel-
ním odborem. Od roku 1937 až do roku 1952, kdy divadla byla sloučena 
do Osvětové besedy, hrál ochotnická představení při plně vyprodaném 
sále. Nelze pominout ani zdravotnickou službu, když od roku 1942 
až do roku 1954 svými vozidly přepravoval osoby do zdravotnického 
zařízení…To všechno a mnohé další se dočtete na webové prezentaci, 
která je umístěna na zabezpečené doméně prvního řádu. Líbil se nám 
odkaz „rychlé navigace“, který vás přesměruje na mapu, abyste v pří-
padě vašeho zájmu k tamním hasičům rychle trefili. Ocenili jsme též 
vzornou aktualizaci webu, přehledné a srozumitelné uspořádání stránek. 
Atraktivní jsou na stránkách umístěna videa. Nechybí možnost rychlého 
přesunu na profil sboru na sociální síti facebook. Pěkné stránky!    

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase

I rokem 2022 vás v Hasičských novinách provází rubrika, ze které by mož-
ná 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 dubnu před dvěma 
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 dubna roku 2020, kdy profesionální a dobro-
volní hasiči z Pardubického kraje zasahovali u třinácti požárů lesního 
porostu. První požár začal u Hlinska. Jednalo se o požár na pokácené 
pasece 20x10m, kolem druhé hodiny odpolední u Jeníkova hořela paseka 
o rozloze 100x100m. Přibližná škoda hořící paseky byla 20 tisíc korun 
a uchráněná hodnota také 20 tisíc korun. Převážná část požárů vznikla 
následkem pálení trávy, které sice byla uhašená, ale vítr snadno rozfouká 
i zdánlivě vyhaslé ohniště. Pálení trávy i ostatních porostů v souvislých 
plochách je zákonem o požární ochraně zakázáno. Při plošném vypalování 
porostů se lidé dopouštějí přestupku. 

ze zdroje HZS Pardubického kraje  

Úvodní strana webu

Stránky SDH Praha-Dolní Měcholupy 
https://hasicidm.cz

VE ZKRATCE

S provozem asistenčního centra pomoci Ukrajině 
pomáhá několik desítek dobrovolných hasičů

Zima 2022: Požár na Mělnicku hasilo deset 
profesionálních a dobrovolných jednotek 

Od začátku ruského útoku 
na Ukrajinu proudí do České 
republiky mnoho uprchlíků, ze-
jména matky s dětmi, aby zde 
našli úkryt před válkou ve své 
zemi. Na pomoc s jejich zajištěním 
vznikla po celé zemi tzv. Krajská 
asistenční centra pomoci Ukraji-
ně (KACPU). To nejvytíženější 
z nich se nachází v pražském Kon-
gresovém centru. S jeho provozem 
a s dopravou utečenců do místa 
jejich ubytování pomáhají desít-
ky dobrovolných hasičů. Mezi 
těmito dobrovolníky je i Tomáš 
Benčat z SDH Praha – Třebonice. 
„Vozíme imigranty do jednotli-
vých zařízení, nebo rozvážíme 
nějakou potřebnou pomoc nebo 
třeba jídlo. Sloužíme 24hodinové 
směny, od 7:00 do 7:00. Nikdy 
se nedá určit přesné ukončení naší 
činnosti. Já osobně jsem zatím 
jel třeba do Bělé pod Bezdězem, 
Jihlavy nebo do Hradce Králové,“ 
říká ke své téměř každodenní 
činnosti. Na pomoci se kromě 
Tomáše Benčata podílí mnoho 
dalších. „Na transportu utečenců 
se tu každý den střídá alespoň 

Hasičský záchranný sbor ČR 
zveřejňuje pravidelné výčty nej-
složitějších zásahů za uplynulé 
období. Za letošní zimu mezi ně pa-
třil i požár na Mělnicku, který za-
městnal profesionální i dobrovolné 
hasičské jednotky.  Rozsáhlý zásah 
začal tak, že na tísňovou linku stře-
dočeských hasičů dorazilo oznáme-
ní o požáru dvou osobních vozidel 
v Horňátkách, které jsou částí 
Neratovic v okrese Mělník. Krajské 
operační a informační středisko 
HZS Středočeského kraje k udá-
losti vyslalo profesionální hasiče 
z Neratovic, podnikovou jednotku 
AERO Vodochody AEROSPACE 
a dobrovolné hasiče obcí Nerato-
vice a Chlumín. Po chvilce volal 
další oznamovatel, podle kterého 

7 jednotek (každá slouží 24 hodin) 
z celé Prahy, které toto vykonávají 
nad rámec své běžné výjezdové 
činnosti, kterou však stále za-
jišťují. Zároveň jsou v základ-
ních družstvech 1+3 povoláváni 
na Hlavní nádraží, kde pomáhají 
uprchlíkům z evakuačních vlaků 
v tamní čekárně a následně je 
posílají sem. Zde funguje velmi 
dobrá spolupráce s jednotkou 
HZS Správy železnic. Jednotky 
zároveň pomáhají střežit přes noc 
jednotlivá asistenční stanoviště po 
celé Praze,“ říká starosta Městské-
ho sdružení hasičů hl. m. Prahy 
Martin Wagner. S pomocí však 
nezůstávají pozadu ani samotní 
členové sborů dobrovolných hasi-
čů. „Členové sborů dobrovolných 
hasičů jsou tu na jakoukoliv práci, 
ať už je to pomoc s vykládkou 
humanitární pomoci či stravy, 
pomoc s registrací a usměrňová-
ním uprchlíků nebo s vydáváním 
jídla a s organizací kolem kon-
gresového centra. Snažíme se tady 
v průběhu dne vystřídat 25 až 30 
dobrovolníků z řad členů sborů 
dobrovolných hasičů. Pomohlo 

byla požárem zasažena i jedna 
z hal soukromé f irmy v těsné 
blízkosti zaparkovaných aut, kam 
oheň zřejmě vlivem silného větru 
přeskočil. To už byla na místě 
první jednotka, která potvrdila, 
že kromě dvou vozidel hoří také 
uvnitř dlouhé výrobní a skladovací 
haly o půdorysu cca 12x40 metrů, 
kde byly umístěny plasty a barely 
s hořlavými chemikáliemi. Velitel 
zásahu si ihned vyžádal posily 
a nechal vyhlásit druhý poplacho-
vý stupeň. K požáru tak postupně 
zamířili profesionální hasiči z Měl-
níka a Mladé Boleslavi a jednotky 
SDH obcí Dolínek, Líbeznice, 
Libiš a Úžice. Požářiště bylo rozdě-
leno na dva úseky, na kterých bylo 
nasazeno šest C proudů. Po zdolání 

nám i středočeské krajské sdru-
žení hasičů, které nám pomáhá 
hledat dobrovolníky a posilovat 
stavy. Musím ocenit výbornou 
spolupráci mezi Městským sdruže-
ním hasičů hlavního města Prahy 
a HZS hl. m. Prahy,“ říká k jejich 
činnosti náměstkyně starosty 
MSH Praha Martina Har tma-
nnová. Všem těmto dobrovolní-
kům děkujeme za jejich nasazení 

plamenného hoření začali hasiči 
s rozebíráním zborcené kovové 
konstrukce haly pomocí motoro-
vých kotoučových pil, vyhledá-
váním skrytých ohnisek termo-
kamerami a jejich dohašováním. 
Zálohu za stanici HZS Neratovice 
drželi dobrovolní hasiči z Kostelce 
nad Labem. Když byl požár pod 
kontrolou, nehrozilo jeho další 
rozšíření a operačnímu středisku 
byla ohlášena lokalizace. Velitel 
zásahu odeslal na základnu nera-
tovické dobrovolné hasiče, kteří 
na své zbrojnici byli také v poho-

a ochotu pomoci zdarma na úkor 
svého času a rodin. A velmi nás 
těší, že členové JSDH i dobrovolní-
ci z řad sborů dobrovolných hasičů 
stejně jako příslušníci Hasičského 
záchranného sboru hlavního měs-
ta Prahy, Policie České republiky, 
zaměstnanci HZS Správy železnic 
a mnoho dalších, odvádějí skvělou 
práci jako jeden tým.

Jan Koutek (SH ČMS)

tovosti jako záloha za neratovickou 
stanici pro případ nutnosti zásahu 
u dopravní nehody. Celá událost 
se obešla bez zranění. Př ímé 
škody vyčíslil územně příslušný 
vyšetřovatel HZS Středočeského 
kraje ve spolupráci s majitelem 
objektu na 5 075 000 korun. Pří-
činu vzniku požáru bude přesně 
znát až po vyhodnocení všech 
získaných poznatků.

dle zprávy 
Ing. Ladislava Holomčíka, 
HZS Středočeského kraje

Sbírka na sochu 
sv. Floriána 

Nová zbrojnice 
pro SDH prvního 
pražského obvodu

Hasiči v Olomouckém kraji nově povedou 
evidenci osob se specifickými potřebamiDobrovolní hasiči ve Slezských 

Rudolticích pořádají sbírku na po-
řízení sochy sv. Floriána. Skulptura 
by měla zdobit novou hasičskou 
zbrojnici, kterou hasiči získali 
do užívání v loňském roce. Její 
novostavba stála přes 9 milionů 
korun. Jen na sochu patrona ha-
sičů se v projektové dokumentaci 
zapomnělo. 

Radnice Prahy 1 nechá připra-
vit architektonickou projektovou 
studii zbrojnice pro jednotku dob-
rovolných hasičů, kterou zřizuje. 
Rozhodli o tom zastupitelé městské 
části. Pro další přípravu vybrali 
ze dvou navržených variant tu v 
Holbově ulici u výjezdu z Těšnov-
ského tunelu. Druhou možností 
byla parcela na Strahově, kterou 
však zastupitelé kvůli vzdálenosti 
od centra nedoporučili.

Osoby, které používají zvláštní 
způsob tísňového volání nebo při 
jejichž záchraně je nutno uplatnit 
zvláštní pravidla a postupy, mají 
nově možnost požádat Hasičský 
záchranný sbor Olomouckého kra-
je o zařazení na seznam osob ve-
dený u operačního a informačního 
střediska Hasičského záchran-
ného sboru Olomouckého kraje.  
Údaje vedené v seznamu osob 
slouží zejména operačnímu a in-
formačnímu středisku Hasičského 
záchranného sboru Olomouckého 
kraje, jednotkám požární ochrany 
a zdravotnické záchranné službě 
při příjmu tísňového volání, při 
provádění záchranných a likvi-
dačních prací nebo při plnění 
úkolů ochrany obyvatelstva, mezi 
něž patří mj. organizování evaku-
ace obyvatelstva např. při požáru 
domu, za povodně nebo při dlou-
hodobém výpadku v dodávkách 
elektrické energie. V takovýchto 

případech umožní tento seznam 
osob operátorům tísňové linky 
prioritně kontaktovat takto vede-
né osoby a zjistit jejich aktuální 
stav a potřeby., a tím usnadnit 
jejich evakuaci či záchranu. Kdo 
je osobou, která může používat 
zvláštní způsob tísňového volání 
nebo při jejíž záchraně může být 
nutno uplatnit zvláštní pravidla 
a postupy? Právo požádat o zařa-
zení na seznam osob mají všechny 
osoby s zdravotním handicapem, 
přičemž se jedná zejména o: oso-
by se sluchovým postižením, 
osoby se závažnou poruchou řeči, 
osoby nevidomé, osoby v domácí 
péči, jejichž životní funkce jsou 
závislé na elektrickém zdravotnic-
kém přístroji (př. elektrický plicní 
ventilátor, elektrická zdravotnická 
odsávačka, domácí hemodialýza, 
mechanická srdeční podpora atd.), 
osoby se závažným omezením 
schopnosti pohybu (kvadruplegi-

ci, paraplegici). K čemu seznam 
osob slouží? Při příjmu tísňového 
volání od evidované osoby se ope-
rátorovi tísňové linky automaticky 
zobrazí specifické potřeby pro ko-
munikaci s danou osobou, např. 
osoby se sluchovým postižením 
nebo se závažnou poruchou řeči 
umožní operátorovi komuniko-
vat prostřednictvím SMS zpráv. 
Při řešení mimořádných událostí, 
například požár domu, povodně, 
dlouhodobý výpadek elektrické 
energie aj., mohou operátoř i 
tísňové linky proaktivně kon-
taktovat osoby vedené v sezna-
mu osob a zjistit jejich aktuální 
stav a potřeby, reagovat na ně 
a případně proaktivně vyslat síly 
a prostředky určené pro zajištění 
včasné pomoci osobám vedeným 
na seznamu. 

ze zdroje 
HZS Olomouckého kraje
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Na svého Pepu nedají dopustit

Výcvik záchrany osob 
v zimním skalním terénu

S jarem přichází 
i požáry v přírodě

Neuvěřitelných 54 roků pracuje s mladými hasiči 
Josef Kessler z SDH Senec v okrese Rakovník.

„Hasičina“ jako poslání
Činnost s mladými hasiči jej 

od počátku bavila. Snažil se dě-
tem, které tehdy byly jen o pár let 
mladší než on, připravit zajímavé 
a nevšední naplnění volného času. 
Protože jej „hasičina“ doslova 
pohltila, postupně získal odbornost 
strojníka, preventisty a rozhodčího 
pro mladé hasiče. Později se stal 
velitelem sboru, okrsku, vedoucím 
odborné rady mládeže a náměst-
kem starosty OSH v Rakovníku. 
Funkci starosty sboru vykonává 

Adršpašsko-teplické skály roč-
ně lákají stovky tisíc návštěvníků, 
zájem o ně je i v zimním období. 
To však s sebou nese i možná rizi-
ka. Rychle se stmívá, stezky bývají 
často zledovatělé a neschůdné, vli-
vem chladného počasí vydáváme 
více energie, rychle se vybíjí i mo-
bilní telefon. Mnohdy v nepřehled-
ném terénu skal se stane, že turista 
kvůli tmě nebo vyčerpání špatně 
odbočí, nebo může dokonce dojít 
ke zranění. Jediným východiskem 
je pak zavolat tísňovou linku 
s žádostí o pomoc. V lokalitě 
Vlčí rokle se uskutečnil výcvik, 
který byl tematicky zaměřen prá-
vě na krizové situace, do kterých 
se mohou návštěvníci zimních 
skal dostat. Při reálném zásahu 
se takové akce účastní více zá-

dodnes. Pro hasičské poslání zís-
kal velké množství mladých lidí. 
Pro malé děti zorganizoval stovky 
akcí s hasičskou tematikou a vy-
choval celé nové generace hasičů. 
Hasičské žezlo předal ve vlastní 
rodině svým vnučkám. Svou vášeň 
promítl také do velké soukromé 
sbírky historických hasičských 
příleb.

Nelehké začátky
„Hasičským vzorem mně byl 

v počátcích můj děda. To ale byla 

chranných složek. Ty se musí mezi 
sebou koordinovat, a to v terénu, 
kde často není signál ani pro tele-
fony, ani vysílačky. Při zásazích 

ještě doba, kdy hasiči používali 
ruční stříkačku a koňskou stří-
kačku. Když se sešli, vyprávěli 
poutavé příhody ze života hasičů. 
Dědečkovo působení u hasičů mě 
ohromně přitahovalo. Netrvalo 
dlouho a jako kluk jsem se dostal 
k mladým hasičům, což byl můj 
sen,“ upřesnil. „Kolektiv tehdy 
vedl František Zeman, který nás 
vychovával nejen k soutěžení, ale 
také práci, pomoci bližním. Mně 
osobně předal množství cenných 
zkušeností pro práci s mládeží. 
Později mi František Zeman ko-
lektiv předal.“ Podle jeho slov 
podmínky k činnosti s dětmi tehdy 
neměli příliš dobré. K dispozici 
byla stříkačka PS 8 a staré konopné 
hadice. Teprve v době, kdy se stal 
členem OSH Rakovník, se podařilo 
díky dotaci zakoupit nové hadice 
a savice, od profesionálních ha-
sičů v Rakovníku získali požární 
stříkačku PS 12.

 
Tři generace

Mladí hasiči ze Sence pod jeho 
vedením získali nesčetněkrát vel-
mi dobrá umístění na soutěžích. 
Několikrát se stali vítězi okres-
ních kol hry Plamen, probojovali 
se dokonce na krajské soutěže 
Plamen, kde získali cenné zku-
šenosti. V současné době má ko-
lektiv 40 členů. Děti tyto aktivity 
milují. Z důvodu velkého zájmu 
v Senci vznikla pro nejmladší děti 
hasičská přípravka. Takže Josef 
Kessler nyní hasičské poslání 
předává už třetí generaci včetně 
členů rodiny. Jeho dvacetiletá 
vnučka Marcela Miksová pokra-
čuje v hasičském poslání, aktivně 
pomáhá v kolektivu mladých 
hasičů. Stala se dokonce čerstvou 
velitelkou a nositelkou dýchací 
techniky v SDH Senec. Výraznou 
podporu a pomoc nachází Josef 
Kessler ve své manželce Evě, 
která mu několik let s mládeží 
pomáhala.

ve skalách většinou spolupracují 
profesionální a dobrovolní hasiči, 
členové Skalní záchranné služby, 
vše v kooperaci se zdravotnickou 

S každým příchodem jara se za-
čínají objevovat požáry v přírodním 
prostředí. Dochází k nim přede-
vším při pálení v lesích, na zahra-
dách a loukách.  Plošné vypalování 
trávy a porostů je zakázáno hned 
třemi zákony České republiky, 
přesto si tato činnost každoročně 
vyžádá několik lidských životů. 
V loňském roce se poranilo hned 
33 osob, tři osoby přišly o život. 
Celkové škody přesáhly 10 mili-
onů korun. Vypalováním porostů 
se rozumí plošné ničení trávy např. 
rostoucí kolem plotu, křoví nebo 
rákosí u rybníka a podobně pomocí 
ohně. Povoleno je provádět pálení 
biologického odpadu (např. větví, 
listí, shrabané trávy či jiného rost-
linného materiálu, nikoli však pne-
umatik, nebezpečných látek apod.), 
a to na bezpečném místě. Fyzické 
osoby nemusí pálení biologického 

Svěřenci nezapomínají
Mladí hasiči pravidelně startují 

na soutěžích v okolí, účastní se ne-
tradiční akce Mladý železný hasič, 
kterou pořádá SDH Senec pro hasič-
skou mládež okresu Rakovník. Děti 
jsou aktivní na dětském dni a roz-
loučení s prázdninami. Podle svých 
možností pomáhají SDH Lubná při 
organizování akcí pro děti. Hasičům 
z Petrovic pomáhají na závodech 
historických mopedů, jezdí na letní 
tábory k řece Berounce. „Moc mě 
těší, když po letech potkám bývalé 
členy kolektivu, kteří se ke mně hlásí 
a vzpomínají na činnost v oddíle 
a na zážitky, nebo se jen zeptají jak 
se mám, moc rád si s každým po-
povídám. Vážím si toho, že mě moji 
svěřenci oslovují celé roky: Pepo. 
V říjnu děti dokonce připravily 
na hasičárně v Lubné oslavu mých 
narozenin s názvem: Pro našeho 
Pepu. Já do poslední chvíle vůbec 
netušil, že něco chystají. Moje slzy 
byly opravdu slzami štěstí…“ dodal 
Josef Kessler.

Epilog
K dětem více jak půl století při-

stupuje jako kamarád, vždy je učil 
slušnosti, pracovitosti a pokoře. 
Vedl je k lásce k rodině, místu kde 
žijí, úctě k hasičským tradicím. 
Nemálo jeho bývalých svěřenců 
je dnes členy sborů, a to nejen 
v okrese Rakovník, sedm členů 
jsou profesionální hasiči, další 
jsou ve výjezdových jednotkách. 
Za svou celoživotní práci obdržel 
Josef Kessler nejedno vyznamená-
ní, mezi nimi titul Zasloužilý hasič. 
Při internetovém hlasování udílení 
Cen hejtmanky Středočeského kra-
je pro rok 2019 získal největší počet 
hlasů v kategorii Cena veřejnosti. 
Koncem roku 2021 byl opět nomi-
nován na Cenu hejtmanky.

Věra Nutilová, 
foto archiv SDH Senec

odpadu hlásit, podnikající fyzické 
a právnické osoby jsou povinny 
pálení odpadu předem oznámit. 
Hasiči však doporučují všem oso-
bám, aby pálení předem oznamo-
valy a předešly tím zbytečnému 
výjezdu jednotek požární ochrany. 
Ohlásit pálení je nejvhodnější na 
webových stránkách příslušného 
hasičského záchranného sboru 
kraje. Tím je pálení evidováno ope-
račním a informačním střediskem, 
které v případě oznámení požáru 
v čase a v blízkosti místa, kde bylo 
nahlášeno pálení, ověří s kontaktní 
osobou uvedenou v oznámení, zda 
došlo opravdu k požáru či probíhá 
pouze nahlášené pálení. Evidence 
na webových stránkách slouží jen 
pro možnost ověření místa pálení 
s možným nahlášením požáru, 
nikoli pro jeho povolení.

ze zdroje HZS ČRDnes...

Včera...

záchrannou službou a Policií ČR. 
„Výcvik měl co nejvíce kopírovat 
reálný zásah. To znamená vyhle-
dat terénu zraněnou osobu, která 
nemá telefonní signál, nemůže ani 
jít, protože uklouzla do strže a je 
podchlazená. Cvičili jsme v poz-
dějším odpoledni, kdy se začínalo 
stmívat a terén byl zledovatělý. Po-
kud nám zraněná osoba poskytne 
například souřadnice z aplikace 
Záchranka, může být takový zá-
sah opravdu rychlý, to však nebyl 
případ cvičení. Abychom člověka 
zachránili, museli jsme propátrat 
modrou turistickou značku a pří-
padné odbočky,“ řekl k výcviku 
velitel čety ze stanice Náchod 
Josef Hlaváček. Po hodinovém 
pátrání zasahující složky našly 
postižené osoby a prováděly první 
pomoc. Nezbytnou součástí dobře 
provedeného zásahu je poskytnutí 
tepelného komfortu zraněnému, 
a následně pomocí nosítek a lanové 
techniky osobu vyprostit. Už pad-
la tma, když záchranáři sváželi 
postižené osoby do míst dostup-
ných pro další zdravotnickou péči 
a techniku. Pro výcvik byla připra-
vena dvě náročná stanoviště. Na 
plnění úkolů na stanovištích do-
hlíželi instruktoři-lezci z Učiliště 
požární ochrany ve Velkém Poříčí, 
které spadá organizačně pod HZS 
Královéhradeckého kraje.

Martina Götzová, 
tisková mluvčí HZS KHK,

foto Michal Fanta

V Plzni oslavili 130 let 
od založení hasičského sboru
Dne 1. března 1892 ustanovila 
svým výnosem městská rada Plz-
ně první hasiče z povolání. Do té 
doby zajišťoval požární ochranu 
ve městě (od roku 1869) dobrovol-
ný hasičský sbor, složený zčásti 

z dobrovolníků (většinou sokolů) 
a zčásti z policejních strážníků, 
kteří byli pověřeni také hasičskou 
prací. 

zdroj foto: HZS Plzeňského kraje 

Jednotný systém 
varování a vyrozumění 

v České republice 

Jednotný systém varování a vy-
rozumění je v ČR budován od roku 
1991. Systém tvoří síť poplacho-
vých sirén, které zabezpečují bez-
prostřední varování obyvatelstva, 
a dále pak soustava vyrozumíva-
cích center, soustava dálkového 
vyrozumění (doprava signálu 
a informací mezi vyrozumívacími 
centry), soustava místního vyrozu-
mění (infrastruktura pro ovládání 
poplachových sirén a vyrozumění 
osob). HZS ČR má rovněž právo 
vstoupit do sdělovacích prostředků 
a informovat obyvatelstvo pro-
střednictvím televize a rozhlasu. 
Obyvatelstvo je v případě hrozby 
nebo vzniku mimořádné události 
varováno především prostřed-
nictvím varovného signálu „Vše-
obecná výstraha“. Tento signál 
je vyhlašován kolísavým tónem 
sirény po dobu 140 vteřin a může 
zaznít třikrát po sobě v cca třími-
nutových intervalech. Po tomto 

signálu bezprostředně následuje 
mluvená tísňová informace, kte-
rou se sdělují obyvatelstvu údaje 
o bezprostředním nebezpečí vzni-
ku nebo již nastalé mimořádné 
události a opatření k ochraně 
obyvatelstva. K poskytování této 
tísňové informace se využívá i kon-
cových prvků varování, které jsou 
vybaveny modulem pro vysílání 
hlasové informace. Obyvatelstvo 
může být následně informováno 
i sdělovacími prostředky (rozhla-
sem, televizí, místním rozhlasem), 
tzv. mluvícími sirénami, vozidly 
složek integrovaného záchranného 
systému nebo jiným způsobem 
o tom, co se stalo a co se má v ta-
kovém případě dělat.

zdroj textu: HZS ČR, 
zdroj ilustračního obrázku: 

Thomas Schulze, CC BY-SA 3.0 
<http://creativecommons.org/

licenses/by-sa/3.0/>, 
via Wikimedia Commons
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Funkční hasicí přístroj je „první pomocí” 
při vzniku požáru. Máte-li čím hasit v sa-
mém počátku, můžete minimalizovat ško-
dy, které může požár způsobit. Již v roce 
1905 vznikla u našich sousedů firma, která 
vyráběla (a stále vyrábí) kvalitní hasicí pří-
stroje. Troufnete si určit, ve kterém městě 
a zemi byly tyto hasicí přístroje (minimaxy) 
vyráběny? Pokud zrovna nevíte, odpověď 
naleznete i v tajence naší dnešní křížovky.
Zdroj obrázku: Radler59, CC BY-SA 4.0 
<https://creativecommons.org/licenses/

by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

ZAUJALO NÁS...

1. Největší riziko opaření hrozí:
a)  při hašení v letních dnech
b)  při hašení mlhovými proudy
c)  při hašení oxidem uhelnatým

2. Proti prostupu páry k tělu 
hasiče chrání:

a)  kukla
b)  ochranný oděv
c)  vodní proud

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

3.  Prevencí před opařením je:
a)  udržování osobních ochran-

ných prostředků v suchém 
stavu

b)  okamžitá impregnace sprejem 
na místě zásahu

c)  pohyb podél zdi

4.  Mezi subjektivní a objektivní 
příznaky opaření nepatří:

a)  příznaky šoku
b)  zarudnutí a otok
c)  znecitlivění

5. Opařenina je:
a)  popálenina způsobená horkou 

tekutinou
b)  popálenina způsobená plame-

nem
c)  popálenina způsobená mrazem

správné odpovědi: 1b, 2c, 3a, 4c, 5a

Nebezpečí opaření

Hasicí přístroj 

Otestujte si své hasičské znalosti

VE ZKRATCE PRO CHVÍLE ODDECHU

Do humanitárního skladu v České Třebové 
přiváželi pomoc dobrovolní hasiči
Ve většině případů humanitární pomoc svezli do České Třebové dobro-
volní hasiči svými dopravními automobily (celkem do skladu přivezly 
materiál stovky automobilů). Jednalo se zejména o hygienické prostředky, 
jídlo, ochranné prostředky, spacáky, deky i matrace. „Chod skladu zajiš-
ťují 4 lidé z územního odboru HZS Ústí nad Orlicí, s výběrem materiálu 
pomáhá dalších 30 hasičů ze sdružení hasičů a dobrovolníci. Dokonce 
nám vždy přijdou pomáhat dva sourozenci z Ukrajiny, kteří bydlí v Třebo-
vé,“ upřesňuje plk. Ing. Libor Dušek, ředitel územního odboru HZS Ústí 
nad Orlicí. Materiál je pak vypravován přímo do humanitárního centra 
v Užhorodu. V Krajském asistenčním centru v Pardubicích je standardně 
zařízen nepřetržitý provoz. Pro čekající je dodána potravinovou bankou 
drobná potravinová pomoc – džusy, přesnídávky pro děti, sladkosti, 
ovoce, nápoje. Využita byla již i spací místnost. Stany nouzového přežití, 
které byly postaveny, již byly využity jak přes den, tak přes noc. 

dle zprávy por. Bc. Venduly Horákové,
tiskové mluvčí HZS Pardubického kraje 
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O nejrychlejšího hasiče-hasičku ve Vysoké u Holic
Ve Vysoké u Holic, malé obci 

v Pardubickém kraji, kde je čle-
nem sboru dobrovolných hasičů 
každý 3. občan, pořádá místní 
SDH 11. ročník Vysockého kro-
sového půlmaratonu. Pořadatelé 
na letošní rok připravují novou 
trasu. O té staré se říkalo, že je 
to nejkopcovitější půlmaraton 
v Polabí. Převýšení na jednom sed-
mikilometrovém okruhu činilo 109 
m. Letošní trať nebude o mnoho 
lehčí, ale povede pouze po polních 
a lesních cestách. Vynechává 
se průběh obcí, který byl po asfaltu. 
Závod se poběží opět na cca 7,1 km 

dlouhém okruhu, přičemž větši-
na trati povede v lese. Účastník 
hlavního závodu musí tedy okruh 
absolvovat třikrát. Dále se běží 
závod na 7,1 km a pro děti a jejich 
doprovod bude připravena závodní 
trasa 3,5 km. Letošní novinkou 
je, že v hlavním závodě na půl-
maratonské trati bude vyhlášen 
nejrychlejší HASIČ a HASIČKA. 
Pro zahrnutí do této kategorie musí 
závodník/závodnice při registraci 
uvést u oddílu/klubu příslušnost 
k SDH nebo profesionálnímu ha-
sičskému sboru. Tímto pořadatelé 
vyzývají všechny čtenáře a čtenář-

ky, přijeďte si zazávodit o odjeďte 
z Vysoké s titulem Nejrychlejšího 
hasiče či hasičky. Traťový rekord 
drží z roku 2020 Tomáš Navrátil 
z AK Kroměříž, a to v hodnotě 
1:15:31. Nejrychlejší ženou byla 
v roce 2019 Denisa Kozáková z 
Hvězdy Pardubice s časem 1:38:48. 
Pomalejší závodníci se mohou těšit, 
že jim při doběhu do cíle bude hrát 
živá kapela. Letos to bude Jeden je 

vadnej a bude hrát i odpoledne, aby 
při muzice bylo možné podrobně 
rozebrat sportovní výkony a po-
dělit se o společné zážitky. Závod 
se uskuteční v sobotu 30.dubna 
ve Vysoké u Holic. Start je na-
plánován na 10.hodinu a osobní 
prezence bude mezi 8:30 - 9:45. 
Podrobné informace včetně při-
hlášení do závodu nejdete na 
našem webu www.vysockypulma-
raton.cz. Další informace hledejte 
na facebooku www.facebook.
com/vysockypulmaraton. Kdo 
se přihlásí do 27. března, tak má 
startovné za symbolickou stoko-
runu. Pro závodníky bude na trati 
připraveno pití a v prostoru startu 
a cíle občerstvení. Doprovod a 
fanoušci hladem a žízní určitě také 
trpět nebudou. 

 Těšíme se na Vás na startu!

Renovace hasičské stříkačky 

i u dnes již historické dvoukolové 
přívěsné motorové stříkačky DS 16 
typ MARS 36 HP orig. SMEKAL, 
která disponuje velice unikátním 
podvozkem, motor i tvar karose-
rie je shodný s výrobkem firmy 

Osud většiny historické hasičské 
techniky bývá ve velké míře tra-
gický. Po vyřazení z aktivní služby 
se dávala sešrotovat, či se někde 
odstavená v kopřivách nechávala 
svému osudu. Nejinak tomu bylo 

R. A. SMEKAL, typ stříkačky 
MARS, ale je zde unikátní slouče-
ní s firmou SIGMUND PUMPY 
a stříkačka nese logo této společ-
nosti na čerpadle. Nynější vlastník 
zakoupil dvoukolovou motorovou 
stříkačku od soukromého sběra-
tele z Černošic u Prahy. Stříkačka 
byla ve značně zbědovaném stavu, 
zřejmě dlouhou dobu stála na dešti. 
Renovace stříkačky započala ihned 
po dovozu v roce 2009. Na dél-
ce renovace se mírně podepsal 
Covid - 19, ale především snaha 
o zajištění autentických náhradních 
dílů. Nakonec po 13 letech byly 
práce symbolicky ukončeny uve-
dením stříkačky do provozu (tedy 
nastartováním motoru). V letošním 
roce bude v neděli 7. 8. 2022 stří-
kačka u příležitosti oslav 150. vý-
ročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů ve Velké Bíteši představena 
široké veřejnosti. Koupě i celková 
renovace stříkačky byla realizová-
na ze soukromých zdrojů.

 Martin Dvořáček



Pozvánka do Hasičského 
minimuzea Hradec-Nová Ves 

lefonicky domluvit předem osobně 
nebo telefonicky na obecním úřadu. 
Hasičské minimuzeum vzniklo 
v roce 2008. Expozice muzea není 
velká, ale i tak potěší každého 
příznivce lokální hasičské historie. 
Nejzajímavějším exemplářem bude 
jistě hasičský automobil PRA-

V dnešním zastavení naší „šnůry“ 
putování za hasičskými expozicemi 
vás pozveme  do  Hasičského mini-
muzea Hradec-Nová Ves v okrese 
Jeseník.  Muzeum najdete nedaleko  
obecního úřadu v bývalé hasičské 
zbrojnici z roku 1932. Případnou 
prohlídku minimuzea je třeba te-

GA RN z roku 1955 a přívěsná 
motorová stříkačka DS 16. Můžete 
si také prohlédnout přenosnou mo-
torovou stříkačku PS 8. K vidění 
jsou též modely hasičských vozidel. 
U stálých expozic jsou k dispozici 
informační panely. Můžete si přečíst 
zajímavosti o vývoji hasičské tech-
niky, seznámit se detailně s historií 
sboru v Hradci. Nechybí samozřej-
mě hasičské desatero. Dodejme, 
že ve spojené obci Hradec-Nová ves 
se hasičská historie vyvíjela roz-
dílně a závisela na situaci v obcích  
Hradec a Nová Ves. Počátky hasič-
ského hnutí v Hradci sahají do roku 
1930. První sbor dobrovolných hasi-
čů zde založil jistý Wilibald Walter, 
původním zaměstnáním zahradník 
a poté kronikář obce. V Nové Vsi byl 
v roce 1908 „otcem zakladatelem“ 
sboru Adolf Buchmann. Ke slouče-
ní sborů Hradce a Nové Vsi došlo 
v roce 1940. 

zdroj foto: 
web obce Hradec - Nová  Ves

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

   w w w.f a c e b o o k . c o m / h a s i c s k e n o v i n y
   w w w. h a s i c s k e n o v i n y. c z
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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)

Přestavba skříně Ps 12 na podvozek veZekO
Cena podvozku pod PPS 32 841,- kč bez DPH / 39 738,- kč vč. DPH

    Výškově stavitelná oj - příplatek 16 043,- kč bez DPH/ 19 412,- kč vč. DPH

více informací na www.vezeko.cz

Celková hmotnost 750 kg  I  Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg  I  Konstrukční rychlost 130 km/hod  I  Kola 185 R 14C

MožnoSt montáže stavitelné oje S VýMěnnýM PřiPojeníM na kloub iso 50 nebo oko iso 40 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

Pavliš a Hartmann
výroba a prodej požární techniky

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

Tel.: +420 466 985 890
E-mail: office@phhp.cz

www.phhp.cz
https://eshop.phhp.cz/

Čerpadlo Poseidon 1 BS Supra

NNOOVVIINNKKAA

- Max. výtlačná výška 44 m

- Max. průtok 1258 l/min

- Výkonný motor Briggs & Stratton 950

Prosečtí „dobráci“ mají nový dopravní automobil
Dobrovolní hasiči v Proseči 

převzali v březnu nový dopravní 
automobil, který byl pořízen s do-
tací státu a Pardubického kraje. Ten 
pro úspěšné žadatele vyčlenil částku 
300 tisíc korun na jeden automobil. 
Od počátku fungování dotačního 
titulu vyčlenil Pardubický kraj 
na tyto účely částku 64 milionů 
korun, ze kterých bylo podpořeno 
pořízení 214 dopravních automobi-
lů. Předání vozu se kromě starosty 
Proseče Jana Macháčka zúčastnil 
také hejtman Martin Netolický. 
„Pořízení dopravních automobilů 
pro dobrovolné hasiče se dlouho-
době ukazuje jako krok správným 
směrem. Nejen v době korona-
virové pandemie, ale i nyní mají 
automobily poměrně velké využití. 
Právě díky této technice je možné 
zásobovat krajský centrální sklad 
humanitární pomoci pro Ukrajinu 

v České Třebové. V něm se do dneš-
ního dne nashromáždil materiál na 
více jak tisíc palet a právě tento 
materiál byl z měst a obcí svážen 
primárně prostřednictvím dobro-
volných hasičů a jejich dopravních 
automobilů,“ řekl hejtman Martin 
Netolický. Samotné předání auto-
mobilu vyšlo právě na okamžik, kdy 
prosečtí dobrovolní hasiči museli 
vyrazit k požáru v Nových Hradech. 
„Za poslední tři roky měla naše jed-

notka přibližně 150 výjezdů, kromě 
toho dále aktivně pomáhá městu při 
nejrůznějších akcích a situacích. 
Smekám před dobrovolnými hasiči, 
kteří jsou ochotni obětovat svůj 
volný čas pro dobro města a jeho 
občanů a věřím, že nový dopravní 
automobil jim může pomoci,“ uvedl 
starosta Proseče Jan Macháček. 

textový a obrazový zdroj: web 
Pardubického kraje


