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Letošní jaro bohužel láme rekordy ve statistice požárů v přírodním prostředí. foto Michal Fanta/HZS KHK
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Znalostní
testAktivní hasiči z Bošovic

Do muzea Do muzea 
ve slovinské Metliceve slovinské Metlice

Hasiči z SDH Nové Homole si věří

Sportovci z SDH Nové Homole.

Výroční valná hromada kolektivu mladých hasičů Nové Homole na Česko-
budějovicku proběhla v sále hasičské zbrojnice v nedalekém Černém Dubu. 
Zúčastnili se někteří členové výboru SDH včetně starosty Jiřího Červáka 
a velitele sboru Karla Tomana.  Přivítána byla rovněž dlouholetá členka 
VV OSH České Budějovice, nositelka titulu Zasloužilý hasič a stále aktivní 
skvělá rozhodčí mládeže a dospělých Marie Kolářová. 

Mladí hasiči rovněž přivítali 
starostu OÚ Homole Jana Lou-
kotku. Mladé hasičky Miluška 
Pašková a Simona Dánová pře-
četly zprávu o celoroční činnosti, 
přípravka a mladší žáci se pre-
zentovali vystoupením a společně 
se staršími se představili písničkou 
Hasičský rock. Milan Fessl při-
pravil sestřih videí a fotografií, 
obojí se promítalo na velké plátno 
v sále v Černém Dubu. V SDH 
Nové Homole pracuje v současné 
době 79 mladých hasičů. Rovných 
40 je v kolektivu mladších, starší 
kategorii tvoří 30 žáků, devět 
členů je v dorostenecké kategorii. 
Celkový „nepatrný počet“ dětí 
vede 9 vedoucích a 6 instruktorů. 
„V loňském roce jsme startovali 
na sedmnácti soutěžích. V okres-
ním kole Plamen v Ledenicích 
obsadila mladší družstva celkově 
první a šesté místo, starší byli druzí 
a pátí. Mladší dorostenka Lenka 

Hasiči ze stanice Petrovice 
a dobrovolní hasiči obce Pet-
rovice vyjeli v rámci přeshra-
n ič n í  s p o l u p r á c e  p o m á h a t 
k sousedům do saského města 
Bad Gottleuba-Berggießhübel
s hašením vícegeneračního domu.  
Zajišťovali například dálkovou 
dopravu hasební vody od vodního 
zdroje na požářiště pomocí hasič-
ských cisteren. 

HZS Ústeckého kraje 

Pašková a mladší dorostenec Jakub 
Podhola startovali na krajském 
kole Plamen. Nutno připomenout, 
že výrazné úspěchy jsme zazna-
menali v několika dalších kláních, 
například ve dvojboji v Nových Ho-
molích, soutěžích v Lišově, v troj-
boji v Dolním Bukovsku, ve Srubci, 
Olešnici. V Hamerském dvojboji 
mladší oddíl zvítězil ve štafetách, 
v Hamerském Soptíkovi získal pr-
venství v požárním útoku kolektiv 
starších žáků a titul „nejrychlej-
ší proudařka“ Martina Szabó. 
V podzimním obvodovém kole 
Plamen mladší kolektivy obsadily 
první a třetí místo, starší rovněž 
třetí pozici,“ uvedli vedoucí Josef 
Koblic a Petra Jakešová. Kromě 
trénování a soutěží se mladí hasiči 
aktivně podíleli na velikonočním 
zdobení vesnice a obcí okolních, 
zdobení májky, předvedli ukázky 
činnosti v mateřské škole, zúčast-
nili se Dětského dne v Korosekách, 

loučení s létem v Kolodějích, běhu 
kolem Baby, rozsvícení vánočního 
stromu a dalších akcí. Týdenní letní 
soustředění v Růžené bylo zejmé-
na příležitostí ke zdokonalování 
požárního útoku, štafet a závodu 
požární všestrannosti. Milým pře-
kvapením byla návštěva HZS z Pís-
ku, příslušníci vysvětlovali dětem 
tzv. evakuační kufr, děti si mohly 
vyzkoušet kompletní zásahový 
oděv hasičů i s dýchacím přístro-
jem a zábavný test na soustředění. 
„Soustředění jsme mohli realizovat 
díky finanční podpoře Obecního 
úřadu Nové Homole. Náš sbor 
zapůjčil hasičskou výbavu, SDH 
Černý Dub plovoucí čerpadlo. 
Za poskytnutou pomoc ještě jednou 
děkujeme,“ připomněl na výroční 
valné hromadě mladých hasičů Jiří 
Červák. Další zdařilá akce, loučení 
s létem, byla o přesunu z Českých 
Budějovic do Kolodějí, rozbití zá-
kladního tábora, výlet do Židovy 

strouhy. „Bylo to ideální místo 
pro zabavení party pubertálních 
hasičů, kteří neustále přecházeli 
potok po kamenech, našli ke své 
radosti mnoho míst pro svá parádní 
selfíčka. Další den výlet k soutoku 
Vltavy s Lužnicí, část vyrazila lodí 
a část po svých. Jako správní hasiči 
jsme zvládli pomoc bližnímu v nou-

zi. Podivně zkroucený starý pán 
na lavičce a opodál francouzské 
hole, nebyl schopen samostatného 
pohybu, po pár minutách jsme 
zavolali záchranku a předali do je-
jich péče,“ upřesnil Josef Lejsek. 
Nechybělo koupání v řece, opékání 
špekáčků a další aktivity. Na valné 
hromadě byla připomenuta „do-

hasná“ z podzimu loňského roku, 
které se zúčastnili všichni mladí 
hasiči. Zdařila se na výtečnou, 
nechyběl tanec, hudba, zábavné 
soutěže a rozmanité občerstvení, 
které láskyplně připravili členové 
sboru a rodiče dětí.  

Věra Nutilová,
foto: archiv SDH Nové Homole

Čeští 
„dobráci“ 
zasahovali 
v Německu Sdružení pro obnovu hasičských 

tradic ve spolupráci s Minister-
stvem vnitra vyhlašuje 6. ročník 
Soutěže o nejlepší webové stránky 
sboru dobrovolných hasičů.
Přihlášky posílejte na e-mail:
soutez@hasicskeslavnosti.cz
Do předmětu e-mailu napište:
www soutěž + název SDH.
Do textu e-mailu napište adresu 
webových stránek a kontakty 
na webmastera a předsedu SDH.
Příjem přihlášek bude do 30. dubna 
2022.

Odborná porota vyhodnotí deset 
nejlepších webů, jejichž zástupci 
budou pozváni na slavnostní vyhlá-
šení výsledků soutěže, kde převez-
mou ceny z rukou ministra vnitra. 

Slavnostní vyhlášení proběhne 
v rámci Hasičských slavností 
Litoměřice 2022 na Výstavišti 
Zahrada Čech.

Soutěž o nejlepší 
web SDH

(Hasičské slavnosti 
Litoměřice)
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Pro náš tradiční úvod k událos-
tem za uplynulé období bychom 
rádi využili hasičský zásah (Mo-
ravskoslezský kraj), který najdete 
na této stránce. Jedná se o výbuch 
munice z druhé světové války.  
Podle pyrotechniků se nejčastěji 
v Čechách nacházejí ruční a dě-
lostřelecké granáty, dělostřelecké 
miny, pěchotní munice, ale i letecké 
pumy. Nejčastěji tyto věci pocháze-
jí z období druhé světové války. Vý-
jimkou však prý nejsou ani nálezy z 
dob první světové války, či dokonce 
z války prusko-rakouské. I takto 

stará munice dokáže zabíjet, jak 
ukazuje i smutný aktuální případ 
z Moravskoslezského kraje. Munice 
se stále objevuje velké množství, 
což potvrdil nález z konce loňského 
roku., kdy policejní pyrotechnici 
vyzvedli ze země přes 300 dělostře-
leckých min z druhé světové války!  
I přesto, že je téměř sedmdesát let 
po druhé světové válce, odborníci 
nepředpokládají, že by ubývalo 
munice, kterou pyrotechnici na-
jdou. Prý ji budeme nacházet ještě 
dalších sto let.  

redakce 

Devět jednotek v akci 

Požár zavinila technická závadaVýbuch munice 
z druhé světové války 

Tragédie 
na silnici 

 Hořelo pod 
střešní krytinou

Renault skončil na střeše

Železniční dopravní nehoda

Požár na Benešovsku Zasahoval i vrtulník 

Náročný noční zásah mají za se-
bou prostějovští hasiči. V dubnu 
vyjížděli do Držovic k požáru 
rodinného domu. Jelikož budova 
hořela v celém rozsahu, zasahova-
ly na místě jednotky ze II. stupně 
požárního poplachu, konkrétně 
jich bylo 9. Při příjezdu na místo 
a prvotním průzkumu bylo zjiště-
no, že hoří dvoupodlažní budova, 
osobní automobil ve vjezdu a při-
lehlé zemědělské přístavky na ploše 
30x50 metrů. Ihned bylo nasazeno 
5C proudů. Do zásahu se zapojila 
i výšková technika a velkoobjemo-
vé cisterny. Během hodiny dostali 
hasiči rozsáhlý požár pod kontrolu 
a zároveň bránili okolní objekty 
v uliční zástavbě. Při následných 
hasebních pracích bylo využito 
vysokotlaké zařízení Cobra na li-
kvidaci ohnisek v mezistropním 
prostoru. Ta se vyhledávala ter-
mokamerou, rozebírala se stropní 
a střešní konstrukce, aby se hasiči 
do těžce přístupných míst dostali 
a mohli je dohasit. Cobra byla vy-
užita také k injektáži trámů stropní 
konstrukce, aby se zamezilo šíření 
požáru na sousední objekt. Zásah 

Osm jednotek profesionálních 
a dobrovolných hasičů likvidovalo 
v dubnu požár rodinného domu 
v Hradci Králové ve Svobodných 
Dvorech, ul. Cihlářská. Na zasa-
žené půdě měl být uložen mimo 
jiné i molitan, hasiči tak museli 

K nehodě osobního vozu a do-
dávky na silnici z Býště směrem 
na Hradec Králové vyjížděly v dub-
nu tři jednotky hasičů. V důsledku 
nehody došlo ke vzniku požáru. 
Při příjezdu hasičů byl již celý au-
tomobil v plamenech. Uvnitř vozu 
zůstala zaklíněna jedna osoba, 
která bohužel na místě zemřela. 
Další dvě osoby, které cestovaly 
v dodávce, byly zraněny. Silnice 
I/35 byla v době odstraňování a vy-
šetřování nehody uzavřena. 

dle zprávy 
por. Bc. Venduly Horákové, 

HZS Pardubického kraje 

Jednotky pražských profesionál-
ních hasičů ze tří stanic: centrální, 
smíchovské a petřinské, zasahovaly 
v dubnu v ulici Na Plzeňce v Praze 
5. Hořelo tam pod střešní krytinou 
domu.  Hasiči museli vyhledat 
skrytá ohniska požáru pod střešní 
krytinou, používali termokameru, 
odstraňovali plechy a nasadili za-
řízení COBRA. Požár se podařilo 
velmi rychle lokalizovat za několik 
minut.  Hasičský vyšetřovatel 
odhadl škodu na 40.000 korun, 
příčinou požáru byla nedbalost při 
rekonstrukci střechy. 

HZS hl. m. Prahy

Dvě desítky hasičů ze dvou 
ostravských jednotek zasahovaly 
v dubnu v Ostravě-Hulvákách 
po výbuchu munice z d r uhé 
světové války u paty rekonstruo-
vaného bytového domu. Zajistili 
zde jednu zraněnou osobu, kterou 
předali týmu ZZS MSK. Nečeka-
ný výbuch ve výkopu u paty domu 
při rekonstrukci domu a jeho 
kanalizačního vedení nepřežil 

V dubnu vyjela jednotka ze sta-
nice Brno-Lidická k nehodě dvou 
osobních automobilů, která se stala 
nedaleko královopolského Semi-
lassa. Jedno z vozidel se po střetu 
převrátilo na střechu. Posádka 
záchranné služby ošetřila dvě 
zraněné osoby. Hasiči zabezpečili 

Hasiči ze stanice Louny, Sprá-
vy železnic a dobrovolní hasiči 
obce Peruc zasahovali u dopravní 
nehody motorového vlaku a osob-
ního automobilu na železničím 
přejezdu č. P2297 železniční trati 
č. 114 u obce Pátek na Lounsku. 
Hasiči provedli protipožární opat-

V dubnu přijalo Krajské ope-
rační a informační st ředisko 
Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje oznámení 
o požáru domu části obce Cho-
cerady Vlkovec na Benešovsku. 
Operační důstojník na místo vyslal 
profesionální jednotku z Benešova 
spolu s dobrovolnými jednotkami 
obcí Chocerady-Samechov, On-
dřejov a Vranov. První jednotka, 
která přijela na místo, potvrdila, 
že dům je požárem zcela zasažen 
a začínají hořet také okolní stromy. 
K likvidaci plamenného hoření 
nasadili hasiči v dýchací techni-
ce dva vodní proudy. Postupně 
bylo upřesněno, že zasaženým 
objektem je dům ve tvaru písme-
ne L s navazující stodolou a obě 

Dopravní nehoda tří osobních 
vozidel uzavřela v dubnu na několik 
hodin část ulice Meziříčská v Rož-
nově pod Radhoštěm. Po střetu 
zůstala ve vozidle zaklíněna řidič-
ka vozidla tovární značky Audi. 
K nehodě byli vysláni profesio-
nální hasiči ze stanice Valašské 
Meziříčí a hasiči města Rožnov 
pod Radhoštěm. Hasiči neprodleně 
zahájili vyprošťovací práce, aby 
vytáhli z vozidla řidičku. S použi-
tím hydraulických nůžek se hasiči 
dostali k řidičce a poté ji na pá-
teřové desce vytáhli ven z vraku 
vozidla. Taktéž u vozidel provedli 
protipožární opatření a odpojení 
autobaterií. Došlo i k velkému 
úniku provozních kapalin, které 
hasiči zasypali sorbentem. Při 

probíhal v dýchacích přístrojích, 
povolán byl rovněž protiplynový 
automobil se zásobou náhradní 
dýchací techniky. Při hasebních 
pracích v okolí domu byla na zahra-
dě nalezena osoba bez známek ži-
vota. Přivolaný lékař zdravotnické 
záchranné služby konstatoval smrt. 
Okolnosti a příčiny případu šetří 
kriminalisté z PČR, kteří rovněž 
úzce spolupracují na šetření příčin 

pracovat při vyskladnění objek-
tu v dýchacích přístrojích. Aby 
byl na místě dostatek dýchací 
techniky, povolal velitel zásahu 
z centrální stanice protiplynový 
kontejner s dostatečnou záso-
bou lahví se vzduchem. Kromě 

požáru s vyšetřovateli hasičů. 
Na místě zasahovaly profesionální 
jednotky ze stanic Prostějov a Olo-
mouc a jednotky SDH Držovice, 
Prostějov-Vrahovice, Prostějov-
-Žešov, Plumlov, Kostelec na Hané, 
Dub nad Moravou a Mostkovice.

dle zprávy 
por. Mgr. Lucie Balážové, 
HZS Olomouckého kraje

dalšího materiálu vynesli hasiči 
z domu i propanbutanové lahve a 
část autogenové soupravy. Voda 
byla na požářiště dovážena ky-
vadlově. Oheň stihl poničit asi 
polovinu 35 m dlouhého objektu. 
Vyšetřovatel předběžně odhadl, že 
se škoda pohybuje kolem 1,2 mili-
onu korun. K ohledání požářiště 
byla přizvána vyšetřovací skupina 
z Institutu ochrany obyvatelstva. 
Bylo zjištěno, že příčinou vzniku 
požáru byla technická závada 
na elektroinstalaci. Nikdo nebyl 
zraněn. Při události zasahovali pro-
fesionální hasiči z centrální stanice 
Hradec Králové a stanice Hradec 
Králové – Pražská, dobrovolné 
jednotky města Hradec Králové – 
Plačice, Plácky, Třebeš, Březhrad 
a dále také dobrovolné jednotky 
z Lochenic a Chlumu. JSDH Mal-
šova Lhota držela zálohu pro případ 
jiné mimořádné události.

dle zprávy Martiny Götzové, 
HZS Královéhradeckého kraje, 

foto: HZS KHK/Michal Fanta

jeden ze stavebních dělníků. 
Po výbuchu na místě zasahovala 
jednotka Hasičského záchran-
ného sboru Moravskoslezského 
kraje (HZS MSK) ze stanice 
Ostrava-Zábřeh, která sem přijela 
pěti hasičskými vozidly, společně 
s ní jednotka dobrovolných hasičů 
Ostrava-Nová Ves. 

HZS Moravskoslezského kraje 

havarovaná vozidla proti vzniku 
požáru a po vyšetření nehody 
uklidili vozovku a převrátili vůz 
zn. Renault zpět na kola

. 
dle zprávy 

Filipa Venclovského, 
HZS Jihomoravského kraje

ření na vozidlech a kontrolu úniku 
provozních kapalin. Dvě zraněné 
osoby z automobilu byly předány 
do péče Zdravotnické záchranné 
služby. Dopravce zajistil pro ces-
tující náhradní dopravu.

HZS Ústeckého kraje 

stavení jsou zasažena požárem. 
Necelou půlhodinu od nahlášení 
události se hasičům podařilo do-
stat oheň pod kontrolu a mohla být 
nahlášena jeho lokalizace. Hasiči 
se dále zaměřili na vyhledávání 
a dohašování skrytých ohnisek 
a rozebírání konstrukcí. K zacho-
vání akceschopnosti pro případ 
dalšího výjezdu byla benešovská 
stanice zálohována dobrovolnou 
jednotkou Bystřice, která držela 
pohotovost na vlastní zbrojnici. 
Škoda byla předběžně vyčíslena 
na 1 500 000 korun. Příčina požáru 
je předmětem dalšího vyšetřování.

dle zprávy por. Ing. Terezy 
Sýkora Fliegerové,  

HZS Středočeského kraje

nehodě byly zraněny celkem čtyři 
osoby, které skončily v péči posá-
dek zdravotnické záchranné služby. 
Pro jednu byl přivolán i vrtulník 
letecké záchranné služby, který 
přistál na hlavní silnici v místě ne-
hody. Po odvezení všech zraněných 
do nemocnice následovalo rozsáhlé 
vyšetřování ze strany Policie ČR. 
Poté hasiči asistovali při odtažení 
vozidel. Na závěr provedli úklid 
vozovky, neboť části vozidel a vel-
ké množství použitého sorbentu 
se nacházely na desítkách metrů 
silnice a jejího okolí. 

dle zprávy 
por. Mgr. Lucie Javoříkové, 

tiskové mluvčí 
HZS Zlínského kraje
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Teroristický útok na věže Světového obchodníhoTeroristický útok na věže Světového obchodního
Tento rok uplyne rovných dvacet let od uzávěrky mezinárodní architek-
tonické soutěže o koncepční řešení nového Světového obchodního cen-
tra (WTC), které 11. září 2001 zničil teroristický útok. Rádi bychom tyto 
smutné události v počátcích nového Milénia připomněli. Trvalou součástí 
příběhu WTC je hrdinství hasičských jednotek, které přinesly oběť nej-
vyšší. Celkem zde zahynulo tři sta čtyřicet tři newyorkských hasičů.   

„Dvojčata 
na Manhattanu“

Výstavba Světového obchod-
ního centra měla za cíl celkové 
oživení Dolní Manhattanu a zá-
roveň vybudování sídla, které 
by přineslo New Yorku prestiž 
v kontextu zahraničního obchodu 
Spojených států. Ústředním bo-
dem WTC se staly identické věže 
Twin Towers - „dvojčata“. Jako 
všechny velké stavby, i objekty 
WTC se staly předmětem mnoha 
diskusí odborné i laické veřejnosti. 
Nakonec se však zařadily mezi 
architektonické ikony New Yorku. 
Severní věž byla vysoká 417 met-
rů, jižní 415 metrů. Věže nabízely 
celkem 350 000 metrů čtverečních 
kancelářských prostor. Severní věž 
se ve své době stala nejvyšší budo-
vou světa. V typický všední den 
s v obou věžích nacházelo celkem 
padesát tisíc lidí. 

V hledáčku teroristů
Jako symbol americké prospe-

rity se WTC dostalo do hledáčku 
pozornosti teroristických organi-
zací již v roce 1993. Tehdy došlo 
k odpálení téměř sedm set kilogra-
mů vážící nálože, která byla ukryta 
v zaparkovaném dodávkovém 
automobilu. Strůjci tohoto bom-
bového útoku kalkulovali s tím, že 
exploze způsobí pád severní věže. 
Ta při svém pádu strhne i jižní věž 
Výbuch sice způsobil třicetimet-
rovou trhlinu, statiku severní věže 
však nijak vážně nepoškodil, o ri-
ziku pádu ani nemluvě. O osm let 
později zaútočili teroristé na WTC 
dvojicí unesených dopravních 
letadel. Výsledkem byla fatální 
destrukce obou budov. Komplex 
WTC přestal existovat.     

Hrdinství hasičů
Okamžitě po nárazu prvního 

letadla vyjeli k WTC newyorkští 
hasiči.  Spěchali na pomoc lidem 
uvězněným v hořících budovách 
WTC, odkud ostatní utíkali. V bu-
dovách, kde hořící palivo z letadel 
a částečná destrukce budov způso-
bily, že se lidé nebyli schopni sami 
zachránit. Na pomoc vyrazilo na 
200 hasičských jednotek, posíle-
ných i o další kolegy hasiče, kteří 

ten den neměli službu. Hasiči nasa-
zovali své životy v hroutících se bu-
dovách, aby zachránili co nejvíce 
osob. Nepřipouštěli si, že by mohlo 
dojít k celkové destrukci „dvojčat“, 
i když na druhé straně si byli určitě, 
vzhledem ke svým zkušenostem, 
vědomi, jakému riziku se osobně 
vystavují. Tisíce lidí se podařilo, 
díky nezměrnému úsilí záchran-
ných složek, dostat do bezpečí. 
Bohužel, teroristické útoky si 
vyžádaly téměř 3000 obětí, z nichž 
bylo 343 hasičů. Zemřeli na místě 
zásahu, při výkonu svého povolání. 
V přímé souvislosti s podmínkami 
na místě zásahu došlo k násled-
ným úmrtím dalších, několika set 
hasičů, záchranářů a policistů, 
a to vlivem záchranných prací 
v nebezpečném, nedýchatelném, 
prašném a jedovatém prostředí 
trosek zřícených budov. Dalších 
300 hasičů muselo do konce roku 
2001 opustit sbor z důvodu násled-
ných respiračních onemocnění. Při 
útoku bylo zničeno 98 hasičských 
vozidel a požáry v místě události 
zuřily dalších 99 dnů. 

Pieta v České republice
Generální ředitel Hasičského 

záchranného sboru České repub-
liky, generálmajor Vladimír Vl-
ček, uspořádal dne 8. září 2021 
pietní akt v chrámu sv. Mikuláše 
na Malé Straně k uctění památky 
amerických hasičů, kteří zahynuli 
při záchraně obětí teroristických 
útoků z 11. září 2001. Pietního aktu 
se zúčastnila řada významných 
hostů, mimo jiné také Jeho Emi-
nence Dominik kardinál Duka, 

předseda Senátu Parlamentu ČR, 
pan Miloš Vystrčil, předseda vlády 
České republiky, pan Andrej Babiš, 
zástupci z řad poslanců Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České re-
publiky, členové vlády ČR, zástupci 
diplomatického sboru a řada dalších. 
Při této příležitosti zavítal do České 
republiky i newyorský hasič James 
Manahan, který se účastnil záchran-
ných prací přímo u WTC. Přivítán 
byl na centrální stanici pražských 
profesionálních hasičů. Po prohlídce 
stanice odjel do Liberce, kde se zú-
častnil soutěže v TFA. Uskutečnila 
se i beseda odborné veřejnosti 
s Jamesem Manahanem v Městské 
knihovně na Mariánském náměstí 
v Praze. V Praze čekala Jamese Ma-
nahana i série mediálních výstupů. 
Kompletní program jeho návštěvy 
v České republice tehdy organizo-
valo Velvyslanectví USA v Praze.

Teroristé udeřili na srdce New Yorku.

Pietního aktu se zúčastnil i kardinál Duka. 

Improvizované velitelství hasičů. 

Tato vyhlídka přestala 11.9.2001 existovat. 

Věže WTC byly zničeny v roce 2001.

Silueta Manhattanu se změnila. 

centra v New Yorkucentra v New Yorku

Co se dělo po nárazu? 
Předpokládané okamžiky po ná-

razu letounu do WTC popisuje 
na portálu pozary.cz mjr. Ing Zde-
něk Hošek takto: Letoun Boeing 
767–200 při nárazu prorazil svým 
trupem a křídly asi tři až čtyři de-
sítky ocelových sloupů hlavní nosné 
konstrukce patrového sdruženého 
rámu umístěného ve fasádách bu-
dovy (rozteč sloupů byla 1020 mm). 
Při destrukci letounu byl rozptýlen 
do prostoru budovy letecký petrolej 
(cca 60 t), který explodoval. Ná-
sledným požárem byla zachvácena 
především nárazem rozrušená 
podlaží v bezprostřední blízkosti 
nosného jádra budovy. I když horní 
část věže po nárazu nehořela, došlo 
k odříznutí únikových cest z jejich 
vyšších pater. Požár se šířil dále 
výtahovými šachtami a únikovým 
schodištěm. Požární zatížení odpo-
vídajícímu šedesáti tunám leteckého 
petroleje nemohla vzdorovat existu-
jící protipožární ochrana ocelových 
konstrukcí, ani instalovaná požárně 
bezpečnostní zařízení. Lze usuzo-
vat, že rychle se zvyšující teplota 
stropních ocelových příhradových 
konstrukcí v několika podlažích 
vedla ke ztrátě nosnosti, k jejich 
postupnému zhroucení a tím i k pro-
gresivnímu kolapsu dalších strop-
ních konstrukcí. V návaznosti na 
progresivní kolaps dalších stropních 
konstrukcí došlo k selhání přípojů 
stropních příhradových nosníků 
ke sloupům. Sloupy tak ztratily 
zajištění proti vertikálnímu vybo-
čení a došlo k jejich zřícení. Ex-
perti se všeobecně shodují na tom, 
že k celkové destrukci budovy došlo 

především v důsledku intenzivního 
požáru vzniklého po nárazu letounů 
s přispěním rázu způsobeného zří-
cením horní části věže na spodní 
část budovy.

Epilog
Dvojčata WTO, která se zří-

tila v oblacích dýmu, nahradil 
na newyorském panoramatu mra-
kodrap One World Trade Center 
(One WTC). Byl slavnostně ote-
vřen v roce 2014 a se svými 541 
metry se stal nejvyšší stavbou 
v USA, Mrakodrap přezdívaný 
Freedom Tower (Věž svobody) měl 
být již od prvních plánů projevem 
nezdolnosti New Yorku. V nové 
budově One WTC byly poprvé 
představeny upravené bezpečnost-
ní normy, které se následně staly 
standardem v dalších podobných 
budovách. 

připravil Mirek Brát (s využi-
tím zdrojů HZS ČR, pozary.cz)

zdroje foto: 
Jeffmock, Public domain, via Wikimedia Commons, TedQuackenbush, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, King of Hearts / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0, CC BY-
-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons,  Navy photo by Petty Officer 
1st Class Preston Keres, Public domain, via Wikimedia Commons,  Andrea Booher / FEMA, Public domain, via 
Wikimedia Commons, Michael Foran, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia 
Commons,  Epolk, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, 
obrazoví zdroje HZS ČR 
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Za hasičskou historií do obce Sulimov 
V dnešním zastavení naší pravidelné rubriky věnované starší historii 
sborů dobrovolných hasičů v různých částech naší republiky se podí-
váme do obce Sulimov v okrese Kroměříž (Zlínský kraj). Iniciativu 
k založení SDH v Sulimově je možno vidět v několika rovinách. Jednak 
v roce 1936 už pracovaly sbory ve všech okolních obcích. Dále v období 
1918-1936 vypukly v Sulimově čtyři požáry, kterým padlo za oběť sedm 
domů. Je nutno mít na paměti obtížnost hašení požáru v tehdejší době. 
Nebyla hasicí technika, dostatečné zásoby vody a navíc ke zmíněným 
požárům mohly přijet sbory z Kvasic a Nové Dědiny jen se značným 
zpožděním se stříkačkami taženými koňmi. Riziko požárů bylo navíc 
násobeno konstrukcí domů. Ještě v roce 1935 bylo v obci deset obytných 
domů a patnáct stodol kryto doškovými střechami. Osobní iniciativa, 
vedoucí k založení sboru dobrovolných hasičů, patřila členům Čtenář-
ského spolku, a to zejména Františkovi Daňkovi, Floriánovi Ševčíkovi, 
Josefovi Zapletalovi, Vlastimilovi Otýpkovi a Otakarovi Ševčíkovi. Dne 
10. května 1936 se konala veřejná schůze občanů, na které je ustanoven 
Sbor dobrovolných hasičů Sulimov. Schůze se zúčastnili také předsta-
vitelé 13. župy hasičské v Kroměříži. Na ustavující schůzi vstoupilo 
do založeného sboru 20 členů činných a 19 přispívajících. Před výbo-
rem stály dva důležité úkoly. Předně zajistit základní výzbroj a výstroj 
pro aktivní členy a také je prakticky i teoreticky připravit pro výkon 
v požární ochraně.  Výzbroj a výstroj byla pořízena již v roce 1936 díky 
podpoře obce a darům občanů. O finanční zisk se přičinil také sám nově 
zřízený sbor, který už v srpnu 1936 úspěšně uspořádal první zahradní 
výlet a sehrál divadelní hru. Významnou kvalitativní změnou pro čin-
nost bylo zakoupení nové, na tehdejší dobu velmi moderní motorové 
stříkačky od firmy Bratři Paříkové z Napajedel. 

 zdroj textu a foto: obec Sulimov

HASIČSKÁ HISTORIE

Rádi bychom Vás pozvali na Otevřené akademické mistrovství ČR v po-
žárním sportu, které proběhne ve dnech 4. – 5. května 2022. Letos se bude 
konat v jiném sportovním areálu, než tomu bylo zvykem v předchozích 
letech, a to ve sportovním hasičském areálu v Nové Vsi, ul. Valašská, 
709 00 Ostrava – Nová Ves, (49.8215561N, 18.2243878E).  Mistrovství 
je určeno pro studenty prezenčního a kombinovaného studia vysokých 
škol a středních škol z ČR a pozvané závodníky. Bližší informace 
naleznete na https://www.fbi.vsb.cz/cs/o-fakulte/pozarni-sport/ nebo 
www.facebook.com/akademicke.mistrovstvi.v.pozarnim.sportu. Při-
hlašování probíhá do 30. 4. 2022. V případě jakýchkoliv dotazů pište 
na kristyna.kutilova@outlook.cz. Mezi pořadateli je i Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska. Přihláška a propozice k závodu jsou dostupné 
v elektronické podobě též na webu dh.cz.

 INFO PRO HASIČE

Požár pod Tatrami 
V nedávné době slovenští dobrovolní a profesionální hasiči bojovali 
s požárem na dohled štítů Vysokých Tater. Hořelo v popradském okrese. 
Oheň zachvátil plochu přibližně osmdesáti hektarů.  Zásahu se účastnilo 
na osmdesát profesionálů i „dobráků“. Jednalo se o profesionální jednotky 
z Popradu, Levoče, Martina, Vysokých Tater, Prešova a Mengusovce. 
K nim se připojily dobrovolné jednotky (DHZ) z obcí Vlková, Spišský 
Štvrtok, Liptovská Teplička. Spišské Bystré, Spišský Štiavnik, Švábov-
ce, Hozelec, Horka a Vydrník. Vzhledem k rozsahu požáru zasahovali 
na místě i příslušníci Modulu pozemního hašení, což je speciální skupina 
složená z příslušníků Hasičského a záchranného sboru Slovenské repub-
liky, která je vycvičená a vybavená pro hašení lesních požárů. Kromě 
pozemní techniky, využívá i techniku leteckou. 

ilustrační foto: Gerlachovský štít, zdroj obrázku:  Kristo, CC 
BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via 

Wikimedia Commons
 

Jarní požáry lámaly rekordyHumanitární pomoc 
pro Moldavsko

Nehod motocyklistů přibýváNetradiční 
výcvik

Tradice staročeských májí 
v SDH Hlavenec

V rámci oslav je v obci veselo. 

Tradice májí spojuje historii obce Hlavenec se současností.  

V současné době má Sbor dobrovolných hasi-
čů Hlavenec v okrese Praha-východ 151 členů 
v obci s 500 obyvateli. Vznik sboru místních dob-
rovolných hasičů se datuje od 15. září 1889, kdy 
členskou základnu tvořilo 35 členů. 

Letošní příchod jara se z pohle-
du zásahovosti u požárů v přírod-
ním prostředí vymyká dosavadní 
statistice. V březnu hasiči likvido-
vali přes dva tisíce těchto požárů, 
což je nejvíc v historii.  K požárům 
na jaře dochází především při pále-
ní v lesích, na zahradách a loukách. 
Slunečné počasí, velké množství 
suchého porostu a nedbalost lidí při 
úklidu po zimě je kombinace, která 
každoročně hasiče zaměstnává. 
Mezi příčiny typických jarních po-
žárů patří neopatrnost a nedbalost 
lidí, kteří neuhlídali pálení. Oheň 
se v otevřeném prostoru může veli-
ce snadno vymknout kontrole, stačí 
jen  trocha nepozornosti.  Letošní 
jaro se však v počtu požárů v pří-
rodním prostředí naprosto vymyká. 
V březnu jich hasiči v celé České 
republice uhasili přes 2.200. To je 

Hasičský záchranný sbor České 
republiky vypravil v dubnu hu-
manitární pomoc do Moldavska. 
Cestou Mechanismu civilní ochra-
ny Unie přijala Česká republika 
potažmo MV-generální ředitelství 
HZS ČR v souvislosti s válečným 
konf liktem na Ukrajině žádost 
o poskytnutí materiální humani-
tární pomoci pro území Moldav-
ska. Na základě schválení této 
žádosti HZS ČR začal s přípravou 
a zajištěním administrativního 
a logistického vyřízení veškerých 
potřebných náležitostí. Proběhla 
nakládka humanitární pomoci 
v podobě ochranných pomůcek 
z policejního skladu v Opočínku 

Kdo by alespoň jednou v životě 
nesnil o projížďce na motorce. 
Volná jízda za slunného počasí 
byla a stále pro mnohé je sym-
bolem svobody. Bohužel právě 
motorkáři jsou často těmi nejméně 
šťastnými účastníky dopravních 
nehod. S jízdou na motocyklech se 
pojí nejhorší zranění, velmi často 
smrtelná. S přicházejícími jarní-
mi teplotami je na silnicích vidět 
stále více motorkářů a samozřejmě 
i jejich dopravních nehod. Často 
k nehodám přispívá, zvláště na jaře 

Zchátralý areál Ergon v brněn-
ských Maloměřicích, ve kterém jsou 
nyní prováděny demoliční práce, 
poskytl reálné podmínky pro cvičení 
téměř třiceti brněnských hasičů. 
Výcvik byl zaměřen na stabilizaci 
narušených konstrukcí a záchranu 
zavalených osob. Hasiči například 
prováděli průzkum prostor pomocí 
korunkového vrtání a štěrbinové 
kamery, řezali ocelové nosníky 
kyslíkem a pomocí pneumatických 
vaků zachraňovali zavalené figuríny. 

ze zdroje HZS JMK

S první ruční stříkačkou zasa-
hovali hasiči v roce 1890, posky-
tovali obyvatelstvu samaritánskou 
službu. V roce 1960 byla postavena 
za obecní kapličkou hasičská 
zbrojnice, ve které kromě žebříků, 
hadic, háků a další obvyklé výzbro-
je našly své místo stříkačky. Ha-
sičská zbojnice prošla v roce 2013 
celkovou rekonstrukcí. Nechybí 
v ní historický skvost – motorová 
stříkačka, Márovka, kterou zakou-
pila obec v roce 1932, se kterou 
se hasiči prezentují na akcích 
v okolí. Z toho důvodu si hasiči 
pořídili také dobové uniformy. 
Velkým přínosem bylo v roce 2008 
vybudování hasičského cvičiště 
s příručním skladem. Při oslavě 
115. výročí založení SDH Hlavenec 
v roce 2004 věnovala obec svým 
hasičům prapor.

Slavnost májí
Tradicí se staly staročeské máje, 

které organizují hasiči za přispění 

číslo, které statistiky HZS ČR ještě 
nepamatují.  Od roku 2016 se počet 
požárů v měsíci březnu pohybuje 
v průměru kolem tří set. Pouze 
v roce 2017 se počet těchto požárů 
více než zdvojnásobil, to hasiči 
zlikvidovali přes 750 těchto po-
žárů. V počtu požárů v přírodním 
prostředí letošnímu březnu nemůže 
konkurovat ani duben 2020, kdy 
hasiči zasahovali téměř 1.600krát, 
ani duben 2019 s téměř 1.400 udá-
lostmi. Při srovnání všech měsíců 
v roce se k tomuto počtu ani zda-
leka nepřiblížily požáry v letních 
horkých měsících, kdy hasiče trápí 
spíše požáry při žních. V roce 2018 
byl pro hasiče náročný červenec 
(přes 1.200 požárů) a srpen (přes 
1.400 požárů), v roce 2019 pak 
červenec (přes 1.100 požárů). 

ze zdroje HZS ČR

tak, aby mohla skupina příslušníků 
Ministerstva vnitra-generálního 
ředitelství HZS ČR vyrazit směr 
Moldavsko. Cesta byla plánována 
se zastávkami na přespání v ma-
ďarském Segedínu a rumunském 
Barladu. Humanitární pomoc čí-
tala 98 palet ochranných pomůcek: 
zdravotnické obličejové masky, 
jednorázové ochranné rukavice, 
obleky, brýle a návleky na obuv. 
Přeprava, na které se podílelo 8 pří-
slušníků Záchranného útvaru HZS 
ČR a 1 příslušník HZS Olomoucké-
ho kraje byla tvořena 3 soupravami 
tahačů s návěsy a 1 doprovodným 
vozidlem. 

HZS ČR

a na podzim, špatná viditelnost. 
Pro motorkáře platí to samé jako 
pro cyklisty – pro vyšší bezpečnost 
je vhodné se vybavit reflexními 
prvky. Dle odborníků je riziko smr-
ti při nehodě motocyklu 18x vyšší 

obce a obecních spolků. „Příprava 
je náročná, hasiči obstarají vy-
soký smrk, pro zajímavost uvedu, 
že v roce 2013 měřil třiadvacet 
metrů, a přivezou také mladé břízky. 
Hasičky zdobí barevnými fáborky 
věnce a májku. Nazdobené májky 
roznesou mladí hasiči po celé obci 
k těm domům, kde bydlí svobod-
ná dívka. Další břízky jsou pak 
rozvezeny již bez ozdob. Hasiči 
hlídají celou noc májku,“ uvedla 
kronikářka sboru Zdeňka Zimová, 
autorka publikace Dobrovolní hasiči 
v Hlavenci 1889 – 2019. „Staročeské 
máje začínají průvodem k pomníku 
obětí 1. světové války. Mladí chlapci 
s bílou šerpou a děvčata v krojích 
položí k památníku kytici ozdobenou 
trikolorou. Při slavnosti nechybějí 
taneční a hudební vystoupení včetně 
staročeské besedy, dražba a kácení 
májky. Vloni byla akce pro Covid-19 
omezena pouze na noční rozvoz 
májek, položení květin k pomníku, 
zrušen byl průvod a doprovodný 
program,“ doplnila kronikářka.

Aktivní sbor
„Když to shrnu, celý loňský rok 

byl v činnosti omezený, odklízeli 
jsme spadlé stromy, natřeli stožár 
na sušení hadic, káceli stromy ko-
lem nové garáže obecního úřadu 
apod. Společně s dobrovolníky 
jsme vypustili a vyčistili požární 
nádrž,“ připomněl starosta sboru 
Petr Janoušek. Ta byla zrekon-
struována v roce 1974. Vloni byl 
zjištěn značný únik vody, protože 
fólie na dně nádrže byla na několi-
ka místech protrhaná. Podle hasičů 
viník či viníci zřejmě zkoušeli sílu 
ledu házením kamenů a neváhali 
použít dokonce betonový panel. 
K dalším činnostem během roku 
patřilo čištění struh na odvádění 
povrchové vody po deštích, likvi-
dace stopadesátileté lípy, která ne-
vydržela sílu vichřice, vysazování 
nových stromů, sběr železného 
šrotu, pomoc obci při  úklidu. Před 
Velikonocemi vyhlásily hasičky 
soutěž „o nejlepší vajíčko“ a sou-
časně vyzdobily kapličku. Vloni 
v září uspořádali v Kostelním 
Hlavně okrskový Memoriál Josefa 
Matuny. Účast byla s ohledem 
na pandemii velice slabá, obdobně 
jako Tuřice, Sojovice a Předměřice 

nad Jizerou, ani Hlavenec neposta-
vil jediné družstvo. 

S optimismem 
do budoucnosti

„Věříme, že letošní rok bude 
v mnoha ohledech veselejší. Rádi 
bychom našli trenéra a vedou-
cího pro mladé hasiče, navázali 
na tradicí exkurzí na HZS ve Sta-
ré Boleslavi, kde každoročně 
probíhalo setkání hlaveneckých 
dětí a mládeže s profesionální-
mi hasiči a záchranáři. Chceme 
znovu uspořádat akci Nahlédněte 
k hasičům, která je určena široké 
veřejnosti včetně dětí, pořádat 
dětský karneval s výtvarnou sou-
těží, drakiádu, soutěžní odpoledne, 
staročeské máje a další. Musím do-
dat, že za veškerou činností sboru 
je nemalá podpora a bezproblémo-
vá spolupráce s obecním úřadem. 
Vycházíme si navzájem vstříc, 
obdobně jako s dalšími místními 
spolky, což je Klub nohejbalistů, 
Spolek rybářů, Folklorní sdružení 
Hubertus, Zelená srdce a Bratrstvo 
Kobylí hlavy,“ dodal Petr Janoušek.

Věra Nutilová,
foto: archiv SDH Hlavenec

než při nehodě automobilu. Hasiči 
během března vyjížděli už k šesti 
nehodám, při nichž byl účastníkem 
nehody právě motocyklista. Dne 
13. dubna, zasahovali pardubičtí 
u nehody osobního vozu s moto-
cyklistou. Ten utrpěl zranění byl 
zdravotnickou záchrannou službou 
ošetřen a převezen do nemocnice. 
Hasiči zajistili motocykl i auto-
mobil proti vzniku požáru i úniku 
provozních náplní.  ze zprávy 

por. Bc. Venduly Horákové, 
HZS Pardubického kraje 
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HZS ČR v dubnu zabezpečoval nakládku a následně přepravu humani-
tární pomoci a materiálu pro ukrajinské uprchlíky a hasiče. Nakládka 
humanitární pomoci získaná prostřednictvím sbírky Hasiči hasičům 
proběhla ve skladech Skladovacího a opravárenského zařízení 
HZS ČR v Hluboké 
nad Vltavou a Dra-
hanovicích. HZS 
ČR vyhlásil sbírku 
hasičského vyba-
vení ve spolupráci 
se Sdružením ha-
sičů Čech, Moravy 
a Slezska na základě 
prioritního zájmu 
hasičů z Ukrajiny. 

foto:HZS ČR

Hasiči na síti LV.

V dnešním čísle Hasičských novin se v padesátém pátém dílu naší pra-
videlné rubriky za hasičskou webovou prezentací vypravíme za Sborem 
dobrovolných hasičů města Vratimov v Moravskoslezském kraji. První 
žádost o povolení ke zřízení Sboru dobrovolných hasičů v Ratimově (tak 
zněl dřívější název města, v r. 1924 přejmenovaného na Vratimov) byla 
podána v roce 1910. Žádost však byla zamítnuta s odůvodněním, že v obci 
již  existuje německý požární sbor. Ratimovští však svůj záměr nevzdali. 
V následujícím roce skupina občanů pozvala dopisem obyvatele obce 
na schůzi, na níž měli svým hlasováním založení dobrovolného hasič-
ského sboru v Ratimově podpořit. Tentokrát se ratimovským obyvatelům 
dostalo zadostiučinění: Policejní komisařství v Moravské Ostravě podle 
výnosu Zemské vlády v Opavě ze dne 17. června 1911 povolilo zřízení 
nepolitického spolku pod názvem Sbor dobrovolných hasičů se sídlem 
v Ratimově. Od roku 2009 funguje i vratimovský hasičský web umístěný 
na nezabezpečené doméně prvního řádu. Líbil se nám formou i obsahem, 
byť je zřejmé, že ve výraznější aktualizaci mu mohou v posledním období 
konkurovat sociální sítě a další multimediální platformy. Co nás zaujalo 
nejvíce? Asi odkaz „šichtovnice“, který nám nejprve připomněl název 
nějaké rostliny z okolí Ostravy… Ukázalo se však, že jde o detailní 
rozpis hasičských směn a pohotovostí (od výrazu „šichta“). Ať se všem 
vratimovským hasičům daří! Na šichtě i po ní.

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 dubnu před třemi 
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 2019,  kdy proběhlo na stanici HZS Li-
bereckého kraje v Turnově taktické cvičení jednotek sboru dobrovolných 
hasičů obcí k zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva postiženého 
mimořádnou událostí.  Cvičení se zúčastnily jednotky předurčené k civilní 
ochraně a ochraně obyvatelstva území okresu Semily: Čistá u Horek, Háje 
nad Jizerou, Tatobity, Ktová a jednotky nově zařazené do předurčenosti 
Bozkov, Velké Hamry - Velké Hamry II a Bukovina u Čisté. Cvičení bylo 
zaměřeno na seznámení dobrovolných hasičů s kontejnerem nouzového 
přežití. Hasiči vyzkoušeli chod elektrocentrály, vnějšího i vnitřního 
osvětlení stanu, přenosný topný agregát a infrazářiče. 

ze zdroje HZS LK

Úvodní strana webu

Stránky SDH Vratimov  
http://www.hasicivratimov.cz

VE ZKRATCE

Nomen omen aneb hasičská zbrojnice sídlí v čp. 150

Na Shromáždění starostů OSH byl oceněn 
in memoriam bývalý starosta Karel Richter

Foto do hasičské kroniky i do Hasičských novin. 

Hasičskému sboru v Lípě v okrese Zlín bude prv-
ní květnový den 95 let. Ve svých řadách v sou-
časnosti mají 68 členů, z toho 26 členů do 18 let.  

Za tuto dobu prošel sbor znač-
nou transformací a výrazným 
omlazením členské základy v po-
sledních letech. Každoročně po-
řádá společenské akce pro děti 
a dospělé, jako jsou ples, hody 
a hodová zábava, pohádkový les 
či Mikulášská nadílka. Sbor se ak-
tivně zapojuje do okrskové soutěže 
a okresní soutěže. SDH Lípa je 
zapojen do unikátní hasičské sou-
těže GP (grand prix) VIII. okrsku. 
Tyto závody s pevnými pravidly 
prověřují nejen rychlost závodníků 
obdobně jako u ostatních soutěží, 
ale také taktiku, zdatnost, sílu 
a spolupráci. Sbory VIII. okrsku, 
kterými jsou SDH Jaroslavice, 
Želechovice, Želechovice-Paseky, 
Lužkovice, Klečůvka, Lípa a hostu-
jící SDH Ostrata spolu každoročně 
od května od srpna měří síly na šes-
ti závodních tratích. Pořadatelé 
jednotlivých závodů se mezi sebou 
předhánějí v sestavení nejoriginál-
nější a záludné trati, aby závodníky 
donutili k předvedení co nejlepších 
výkonů. Tratě jednotlivých závodů 
se tak skládají z běhu do kopce, 
přes potok, skrz les, dále skoků 
přes okno, bariéry, pneumatiky… 

Sportovní úspěchy 
V roce 2021 byly kvůli pan-

demické situaci zrušeny téměř 
veškeré akce, naštěstí právě letní 
hasičské závody se podařilo za-
chovat. Ačkoli byly tréninky velmi 
omezené, všechny týmy se doslova 
rvaly o první místo v celkovém 
hodnocení. Výsledné časy dělily 
často jen desetiny vteřin. Nakonec 
se mužskému týmu SDH Lípa po-
dařilo vybojovat bronzovou pozici 
v celkovém hodnocení GP VIII. 
okrsku v roce 2021. SDH Lípa 
má dlouhodobě jako jediný sbor 
v okrsku stále aktivní soutěžní 
družstvo žen, které od svého vzni-
ku v roce 2008 nevynechalo žádný 
ročník.  Multifunkčnost členů SDH 
Lípa dokazuje aktivní účastí na si-
lovém víceboji TFA . Každoročně 
se takových závodů účastní Karel 
Obadal a Josef Dolský, nedávno 
přibyl Michal Kořének a jedna 
železná žena Nikola Balajková.

Hasičská zbrojnice
V létě proběhly v Lípě oslavy 

obce, jejichž součástí bylo slavnost-
ní otevření hasičské zbrojnice. Bylo 
jí stejně jako nově vyřezané soše 
sv. Floriána požehnáno místním fa-
rářem Martinkou. Nová budova má 

Termín prvního Shromáždění 
starostů OSH byl v letošním roce 
naplánován na poslední sobotu 
9. dubna před Velikonocemi na zám-
ku v Přibyslavi. Úvodní slovo tra-
dičně patřilo starostce sdružení Ing. 
Monice Němečkové a přednesené 
zprávě o činnosti SH ČMS za uply-
nulé období. Starostka vyzdvihla 
zejména aktivní a obětavou práci 
dobrovolných hasičů v Krajských 
asistenčních centrech pomoci Ukra-
jině a celkovou pomoc všech dobro-
volníků v této náročné situaci. Dále 
se věnovala otázkám hospodaření 
sdružení, současnému stavu dotací, 
grantové politice a komplexní eko-

kvalitní podmínky pro vzdělávání, 
činnost jednotky, sboru a mládeže, 
součástí je klubovna a zasedací 
místnost, dílny, garáže a také věž 
pro sušení hadic. „V roce 2019 pro-
bíhala demolice staré a následná 
výstavba nové hasičské zbrojnice 
v naší obci. Původní budova byla 
postavena jako rodinný dům, který 
byl ve 40. letech 20. století věnován 
SDH Lípa, protože majitelé měli 
vestavěnou garáž pro nákladní 
auto, do které bylo možné zaparko-
vat. Navíc hasičská zbrojnice sídlí 
na příznačné adrese číslo 150. Sta-
rá hasičská zbrojnice zažila výmě-
nu několika generací hasičů, v roce 
2012 prošla rekonstrukcí horního 
patra, ukázalo se ale, že to nebylo 
dostatečné vzhledem k jejímu vyu-
žití. Tímto děkuji OÚ Lípa, který 
přes veškeré komplikace dokázal 
vyčlenit potřebné finance a rovněž 
našim členům, kteří přidali ruku 
k dílu. Nyní se můžeme těšit z plně 
funkční a reprezentativní hasičské 
zbrojnice,“ sdělila starostka sboru 
Markéta Slováková. 

Ze života sboru
Za spolupráce s SDH Želecho-

vice byla uspořádána třetí hasičská 
pouť VIII. okrsku. Pouť zahájil 
proslov u pomníku padlým. Násle-
doval slavnostní průvod do kostela  
sv. Petra a Pavla na mši věnovanou 
všem hasičům a jejich rodinám. 
Při té příležitosti bylo vzpomenuto 
tragické události v Koryčanech 
a na jihu Moravy. „V říjnu jsme 

nomické situaci SH ČMS. Zároveň 
poděkovala za průběžnou a kvalitní 
spolupráci a komunikaci s krajskými 
starosty. Na shromáždění předsta-
vili svou činnost Psovodi SH ČMS, 
prezentaci jejich aktivit přednesl 
zástupce velitele psovodů Mgr. Pavel 
Morávek. Jednání starostů nechyběla 
diskuse k různým dílčím, aktuálním 
tématům a bodům programu, projekt 
Hasičské vzájemné pojišťovny SIGI 
přítomným představil Ing. Petr Ko-
bylák. Součástí shromáždění bylo 
rovněž předávání Záslužného řádu 
českého hasičstva, které proběhlo 
v reprezentačních prostorech zámku 
Přibyslav. Oceněno bylo celkem 

se narychlo rozhodli zorganizovat 
první ročník soutěže o nejlepší 
kotlíkový guláš. Příjemný den 
byl završen ochutnávkou a vyhlá-
šením vítězů, což nebylo vzhledem 
k nejrůznějším chutím a variantám 
jednoduché. Následující den jsme 
pořádali „císařské hody“ s hodo-
vým beránkem Zbyškem, do akce 
se aktivně zapojili rovněž mladí 
hasiči. Po roční pauze jsme viděli, 
jak se občané na tuto událost těší 
a vřele nás přijímají. Skvělá jídla, 
dobré pití a muzika završily krásně 
prožitý den,“ konstatovala Markéta 
Slováková.  

Mladí hasiči 
Nesmírně hrdý je sbor na své 

mladé hasiče a jejich vedoucí. Bě-
hem jarních omezení mladí hasiči 
uspořádali sbírku pro kočičí útulek 
Zatoulané štěstí, z. s. v Kroměříži. 
Mnozí občané se k akci připojili 
a přispěli prostřednictvím poklad-
niček na obecním úřadě. Mládež 
byla úspěšná v soutěži Požární 
ochrana očima dětí, prvenství 
v okresním kole převzala Adéla 
Balajková a třetí místo v krajském 
hodnocení získal Alois Ševčík. 
Úspěšní byli mladí hasiči na soutě-
žích. Na okresním kole v požárním 
sportu dorostu se kluci zúčastnili 
běhu na 100 metrů překážek. 
Následovalo měření sil na domácí 
trati podle hry Plamen, kde mladší 
žáci obsadili druhé a starší páté 
místo. V dalších týdnech se děti 
potkaly ještě na tratích na Že-
lechovických Pasekách, Veselé 
a Klečůvce. Dorostenci se vydali 
rovněž do Hrušovan u Brna, v běhu 
na 100 metrů překážek v kategorii 
středního dorostu bodovali Nikola 

Kučík a Alois Ševčík, v kategorii 
starší dorost obsadil David Váňa 
krásné 4. místo.

Epilog
Ačkoliv měli vedoucí naplá-

nováno mnoho aktivit, musely 
se postupem roku rušit. Poved-
lo se uspořádat alespoň několik 
letních radovánek. „Nevšedním 
zážitkem byl pro mladé hasiče 
bezesporu vandr na Janův hrad 
u Vizovic. Po dvanáctikilometro-
vém pochodu si opekli špekáčky, 
zahráli hry a zalehli do spacáků. 
V létě si mladí hasiči, jejich ve-
doucí a rodiče, společně uvařili 
kotlíkový guláš a následně změřili 
všichni své dovednosti na domácí 
trati,“ připomněla Markéta Slo-
váková. „Ve sboru jsou lidé, kteří 
rádi překonávají překážky a plní 
náročné výzvy. Členská základna 
je parta pracovitá a aktivní. Ha-
siči neváhali pomáhat například 
při náročných pracích po ničivém 
tornádu na jihu Moravy. Hasič Ja-
kub Zámečník zdolal vytrvalostní 
závod B7 po sedmi beskydských 
vrších, Nikola Balajková a Michal 
Kořének se pokoušeli o záchranu 
planety přímo v ekvádorském pra-
lese. Luděk Cholasta byl oceněn 
pamětní medailí za aktivní a pří-
kladnou činnost a Barbora Nápla-
vová za dlouhodobou a kvalitní 
činnost v oblasti volnočasových 
aktivit dětí a mládeže Zlínského 
kraje 2021. Také ostatní členové 
sboru jsou ve své práci aktivní, 
za což jim patří velký a upřímný 
dík,“ dodala starostka sboru.

Věra Nutilová,
foto: archiv SDH Lípa

5 dobrovolných hasičů. Z přítom-
ných získal řád Jan Dumbrovský, 
Josef Netík, Stanislav Pumprla 
a Václav Žižka. Jako poslední získal 
řád, in memoriam, bývalý starosta 
sdružení Ing. Karel Richter. Vy-
znamenání převzala jeho manželka 
Jitka Richterová. Po slavnostním 
aktu své dojetí neskrýval zejména 
Václav Žižka, který svou otevřenou 
a milou povahou rozesmál nejednoho 
přítomného. „Jsem velmi rád, že mě 
za mou celoživotní činnost někdo 
ocenil. Vždy budu mít radost, když se 
hasičům něco povede a té nové gene-
raci, která teď nastoupila, se zase po-
daří posunout tu „hasičskou káru“ 
o něco dál, než jsme ji dotlačili my.“ 
Další jednání starostů se uskuteční 
na podzim roku 2022, dobrovolné 
hasiče čeká poměrně náročná jarní 
a letní sezóna plná sportovních a spo-
lečenských akcí, včetně plánované 
Mezinárodní soutěže ve slovinském 
Celje. Doufáme, že se všem bude 
dařit a dosáhnou na cíle a mety, které 
si na začátku roku vytyčili. 

Mgr. Irena Špačková, SH ČMS, 
foto: Ivo Havlík

Moravská liga TFA byla založe-
na v roce 2017 a skládá se ze 7 stá-
lých sborů, které se nacházejí 
na území Moravy. Liga každo-
ročně pořádá sérii závodů, z nichž 
pak vyjdou nejlepší závodníci 
v jednotlivých kategoriích (muži 
do 35 let, muži nad 35 let, ženy). 
Závodníci jsou na špičkové úrovni, 
takže se je na co koukat. Nedílnou 
součástí ligy je osvěta a propagace 
dárcovství kostní dřeně a kaž-
doroční sbírka hraček pro děti 
z Onkologické kliniky Fakultní 
nemocnice Brno, o které se více 
dočtete na webu: mltfa.cz. 

Závody ML TFA 2022: 
   Podolí 24.4. 

zahájení ML TFA 
   Olešnice 8.5. 
   Velká 5.6. 
   Trpín 19.6. 
   Sebranice 23.7. 
   Doubravice 13.8. 
   Velatice 3.9. 

vyhlášení ML TF

MORAVSKÁ 
LIGA TFA
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Požár skladu 

Zasloužilý hasič 
Zdeněk Pinkava oslavil 

90. narozeniny  

Jednotky druhého stupně požárního poplachu byly 
v dubnu vyslány do obce Ktiš, části obce Smědeč k ohlá-
šenému požáru uskladněných balíků slámy. K požáru 
vyjeli profesionální hasiči ze stanic Prachatice a Křemže 
a dobrovolní hasiči obcí Lhenice a Ktiš. Následně byly 
povolány profesionální jednotka ze stanice České Bu-
dějovice s plynovým automobilem a dobrovolní hasiči 
obcí Netolice, Chvalšiny, Volary a Brloh. Celkem bylo 
ke skladu vysláno 11 automobilových cisteren, 7 do-
pravních automobilů, plynový hasicí automobil a auto-
mobilový žebřík. Po průzkumu na místě požáru velitel 
zásahu podal zprávu, že se jedná o sklad o půdorysu 
10 x 10 metrů, který je plný balíků. Budova byla zasa-
žena v plném rozsahu. Hasiči začali postupně balíky 
ze skladu vyvážet a na volném prostranství prolévat vo-
dou. Pro dodávku vody bylo zřízeno čerpací stanoviště. 
Námraza silnic komplikovala jízdu hasičských vozidel. 

HZS Jihočeského kraje 

Významné životní jubileum oslavil v pátek 
1. 4. 2022 zasloužilý hasič Zdeněk Pinkava. Členem 
dobrovolných hasičů je neuvěřitelných 75 let, práci 
ve sboru dobrovolných hasičů zasvětil tedy celý svůj 
aktivní život. Pan Pinkava vstoupil do SDH Červený 
Kostelec Město v roce 1947. Již od 6 let byl členem 
žákovského a posléze dorosteneckého družstva. Svým 
přístupem se začlenil do kolektivu velmi dobře a stal se 
členem soutěžního družstva až do roku 1954, kdy na-
stoupil na základní vojenskou službu. V roce 1957 byl 
zvolen jako velitel okrsku Červený Kostelec. Od roku 
1964 byl zvolen velitelem SDH a zároveň se stal členem 
výcvikového štábu v Náchodě.  Ve výcvikovém štábu 
byl do roku 1990. Funkci okrskového velitele vykoná-
val 17 let až do roku 1992. Funkci velitele SDH zastá-
val 28 let, také do roku 1992. Pro výkon velitelských 
funkcí absolvoval řadu kurzů organizovaných tehdej-
ším ČSPO. Od té doby byl stále členem výboru SDH 
a aktivně se podílel na dalších pracích ve sboru až do 
roku 2010. I nyní svými zkušenostmi přispívá ke zdo-
konalování členů ve sboru a je dál přínosem pro sbor, 
který je v současné době zařazen do pohotovosti č. 2. 
Návrh na titul Zasloužilého hasiče sbor podal v roce 
2003 a téhož roku 24. října mu toto vyznamenání bylo 
předáno v  CHH Přibyslavi. V roce 2022 oslavil životní 
jubileum 90 let. Za hasiče okresu Náchod bychom Ti, 
milý Zdeňku, chtěli do dalších let popřát hlavně mnoho 

zdraví, štěstí, poho-
dy a hlavně optimi-
smu, který Ti nikdy 
nechyběl. Přejeme 
Ti, abychom se ještě 
dlouho společně po-
tkávali na různých 
hasičsk ých slav-
nostech i soutěžích 
a aktivech.

za OSH Náchod 
jednatelka 

Petra Němečková

Hasiči vytáhli klisnu z bahna a vody
Čtyři jednotky hasičů se v dubnu 
zapojily do čtyřhodinové záchra-
ny jednadvacetileté klisny Grety, 
která na okraji výběhu v Jeseníku 
nad Odrou, místní části Blahuto-
vice (okres Nový Jičín), sklouzla 
do potoka a zůstala bezmocně 
ležet v mazlavém bahně. Hasičům 
se ji podařilo vytáhnout v několika 
etapách. Nejprve ji z bahna a ledo-
vé vody vytáhli rukama pomocí 
požární hadice. Po několika „zdra-
votních“ přestávkách ji postavili 
na nohy pomocí speciální trojnožky 
a záchranné sítě, po odpočinku 
ji z popruhů uvolnili. Podle infor-
mace vděčné majitelky odešla Greta 
později na jinou pastvu a „vypadá 
zatím v pohodě“. 

HZS MSK

Cvičení 
záchrany 
z lanovky 

Na konci lyžařské sezony využili 
hasiči spolupráce s provozovatelem 
kabinkové lanovky v Mariánských 
Lázních, aby si procvičili záchranu 
osob z lanovky. Výcviku se zú-
častnili lezecké skupiny hasičů ze 
stanice Mariánské Lázně a Cheb a 
také pozvali kolegy lezce ze stanice 
Tachov v Plzeňském kraji. Cílem 
výcviku byla záchrana většího po-
čtu osob z kabinek lanovky, a to jak 
u horní, tak u dolní stanice. 

HZS Karlovarského kraje

Nebezpečí číhající 
v řekách

Náročný kurz absolvovali hasiči 
z Olomouckého kraje. Instruktoři 
vodní záchrany cvičili nedaleko vý-
chodočeského Náchoda na řece Úpě 
záchranu z jezu. Jde o specifický typ 
zásahu, který je velice nebezpečný 
pro tonoucího i zachránce. Průběh 
zásahu totiž ovlivňuje velké množ-
ství faktorů, které mohou situaci 
na místě ztížit. Hasiči si proto mu-
sejí zautomatizovat mnoho postupů 
a zároveň prohloubit znalosti o vodě, 
jejím chování při větších průtocích, 
o jezech, jejich vlastnostech, tva-
rech, konstrukčních řešeních. 

HZS OK



Vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve vydavatelství HASIČI, s. r. o. Adresa: ul. 28. října 850, Nové Město n. Met., PSČ 549 01, e-mail: hasicskenoviny@post.cz. ISSN 2336–8721. Podání novinových zásilek řešeno smlouvou č. P. P. 50208/2002. 
Grafika Tereza Jirušková, e-mail: jiruskova@hasicisro.cz. Vedoucí redakce Miroslav Brát, tel.: 773 791 525, e-mail: hasicskenoviny@post.cz. Předplatné: 774 862 150, distribuce@hasicisro.cz. Inzertní oddělení: e-mail: hasicskenoviny@post.cz,
tel.: 773 791 525. Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele nebo redakce. Uzávěrka dalšího čísla je 29. dubna 2022, vyjde 6. května 2022.

V roce 2017 se v tamním Kulturním domě 
Střelnice uskutečnil slavnostní večer k pří-
ležitosti 50 let od premiéry filmu „Hoří, 
má panenko“ režiséra Miloše Formana. 
Při této příležitosti byl Miloš Forman 
oceněn i jako významná osobnost tohoto 
města. Natáčení legendárního snímku 
v tomto městě se kdysi účastnilo sto padesát 
místních obyvatel i jedenáct dobrovolných 
hasičů. Odpovíte správně na otázku, jaké 
město máme na mysli? Pokud si zrovna 
nevzpomenete, zkuste vyluštit naši dnešní 
křížovku… foto: Mirek Brát

ZAUJALO NÁS...

1.  Mezi místa nouzového ubyto-
vání patří např.:

a)  kempy, rekreační zařízení
b)  internáty a studentské koleje
c)  základna humanitární pomoci

2.  Minimální plocha pro zá-
kladnu humanitární pomoci s 
kapacitou 150 osob je:

a)  300 x 300 metrů
b)  150 x 250 metrů
c)  200 x 200 metrů

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

3.  Místo nouzového ubytování 
by mělo poskytnout mini-
málně:

a)  4 metry čtvereční na osobu
b)  5 metrů čtverečních na osobu
c)  2 metry čtvereční na osobu

4.  Místo nouzového ubytování 
musí být vybaveno:

a)  výpočetní technikou s tiskár-
nou

b)  telefonem, popř. i jinými komu-
nikačními prostředky

c)  megafonem

5.  Členové jednotky se podílí 
zejména na:

a)  přepravě osob z evakuačních 
středisek do míst ubytování

b)  zabezpečení míst pro ubytová-
ní evakuovaných osob

c)  uložení cenností evakuovaných

správné odpovědi: 1c, 2b, 3a, 4b, 5a

Ubytování evakuovaných osob, nouzové ubytování

Filmařům v patách 

Otestujte si své hasičské znalosti

VE ZKRATCE PRO CHVÍLE ODDECHU

Návštěva hasičů z Kolumbie 
Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS 
ČR), generálmajor Vladimír Vlček přivítal generálního ředitele Dirección 
Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC) a vrchního velitele Charlese 
Wilbera Benavidese Castilla spolu s dalšími zástupci kolumbijských 
hasičů. Ti zavítali do České republiky v rámci projektu ekonomické 
diplomacie, který je realizován ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR 
v Bogotě. Projekt má ukázat zástupcům vedení kolumbijských hasičů 
fungování HZS ČR a použití českých hasičských technologií a řešení 
v praxi. Návštěvu zahájila delegace na generálním ředitelství HZS ČR, 
kde jim generálmajor Vlček představil fungování HZS ČR, IZS, krizového 
řízení a ochrany obyvatelstva. Dále i činnost Technického ústavu požární 
ochrany. Na závěr následovala prohlídka Národního operačního a in-
formačního střediska (NOPIS). Hosty z Kolumbie čekal v ČR program, 
v rámci kterého se jim představily za účelem možné budoucí spolupráce 
i firmy z oblasti hasičských technologií, například Hiko, Dekonta, Sun-
Fibre, GoodPro, Prabos, Sigma, Tatra Trucks a Deva. 

ze zdroje HZS ČR
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Náročný víkend bošovických hasičů

Popis

Společné foto v brněnském KAPCU. 

Kondiční jízda byla zdárně ukončena. 

Směna v KAPCU trvala dvanáct hodin. 

Na nedostatek aktivit si hasiči v Bošovicích 
(okr. Vyškov) nemohou stěžovat. Starají se o mla-
dé hasiče, pořádají během celého roku různé 
společenské akce – namátkou dětské odpoled-
ne, posezení u rybích specialit nebo silvestrovský 
“oběd s hasiči”. 

Tradicí se stává také odběr krve 
v hasičce, který se koná dvakrát 
ročně. Zásahová jednotka se skládá 
z členů sboru, a přestože je zařaze-
na v JPO V, technika včetně AED 
je vždy vzorně připravena k výjez-
du, což zabere také dost času.

Kondiční jízda
Aktivity sboru jsou rozvrženy 

během roku tak, aby měli členo-
vé čas také na jiné zájmy, záliby 
a především rodinu. Výjimkou byl 
pouze první dubnový víkend, kdy 
navazovala jedna akce na druhou! 
Vše začalo v pátek 1. dubna spo-
lečnou kondiční jízdou zásaho-
vých vozidel okrsku Otnice. Sraz 
se konal v 18.30 hod. na předem 
dohodnutém místě. Sjely se zde 
vozy CAS a DA z obcí Bošovice, 
Otnice a Milešovice. Na hasiče 
z Lovčiček se čekalo marně. Cílem 
této kondiční jízdy bylo seznámit 
se s bočními uličkami všech ves-
nic okrsku, kam běžně zajíždíme 
k událostem, a také zkontrolovat 
průjezdnost velké zásahové tech-
niky. Pro většinu z řidičů to byla 
cenná zkušenost. Následovalo 
společné focení a příslib opakování 
akce. Po příjezdu na hasičku do Bo-
šovic se zde konala ještě schůze 
výboru SDH, která se protáhla 
do pozdních večerních hodin.

Sběr šrotu
V sobotu od osmé ranní probíhal 

sběr železného šrotu po naší obci. 
Zapojilo se do něj 12 členů, kterým 
patří velký dík. Pomocí obecního 
traktoru se sběr odvážel do při-
stavených kontejnerů. Železa bylo 
sice méně než v předchozích letech, 
i přes to jsme vděčni všem dárcům, 
kteří i letos akci podpořili. Výtěžek 
z prodeje se využije na potřeby sbo-
ru a činnost mládeže. Po ukončení 
sběru bylo přichystáno v hasičce 
něco dobrého k jídlu a také tekuté 
občerstvení.

Směna v KACPU
Následující den, tedy v neděli 

3.dubna, se čtyři naši členové 
vypravili do Krajského asistenč-
ního centra pomoci Ukrajině 
na Brněnském výstavišti, aby 
zde odsloužili dobrovolnickou 
dvanáctihodinovou směnu. Služba 
spočívala v obsluze stanoviště pro 
výdej občerstvení, které se rozdá-
valo příchozím uprchlíkům, ale 
také službu konajícím policistům, 
úředníkům, profesionálním ha-
sičům a dalším dobrovolníkům. 
Toto stanoviště zajišťuje krajské 
sdružení SH ČMS, takže se zde 
naši kluci setkali se členy jiných 
sborů napříč krajem. Nedělní 

směna uběhla bez větších problé-
mů. Vydalo se cca 400 ks baget, 
60 litrů kávy nebo čaje, nespočet 
lízátek pro ukrajinské děti, a také 
krmení pro dva pejsky se našlo. 
A byl tu konec směny a náročného 
víkendu. Ještě společné foto, pře-
dání kontaktů a odjezd – nejprve 
do hasičky a potom domů.

Závěrem bychom chtěli podě-
kovat rodinám našich obětavých 
členů za pochopení a toleranci. 
Do budoucna slibujeme o něco 
méně takto aktivních dní a více 
času na pěkné chvíle s rodinou.

za výbor SDH Bošovice
Aleš Skulínek,

foto: archiv sboru



Pozvánka do hasičského muzea 
ve slovinské Metlice 

zdroj foto: No machine-readable author provided. Janeznovak assu-
med (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0 <http://creativeco-

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

V dnešním zastavení naší „šnůry“ 
putování za hasičskými expozi-
cemi vás pozveme do zahraničí, 
konkrétně pak do města Metlika 
v jihovýchodním Slovinsku. V his-
torické části města, v bezprostřední 
blízkosti hradu, najdete Hasičské 
muzeum dr. Branka Božiče. První 
hasičský sbor ve Slovinsku byl 
založen právě v Metlice v roce 
1869. Muzeum je pojmenováno 
po dlouholetém prezidentovi tamní 
Hospodářské komory a iniciátorovi 
vzniku muzejních sbírek.  Ve dvou 
muzejních budovách je přiblížen 
vznik a vývoj hasičských jednotek 
ve Slovinsku v období do první 
světové války. Samozřejmě nechybí 
ani historická hasičská technika, 
dobové fotografie i nejstarší hasič-
ský tisk. Muzeum detailně předsta-
vuje i činnost metlických hasičů. 
Dodejme, že Sdružení hasičských 
sborů Slovinska bylo založeno 
v roce 1949 v Lublani, jako ná-
stupce všech předchozích sdružení 
hasičských organizací. Od té doby 
je zastřešující hasičskou organizací 
ve Slovinské republice a od roku 
1992 je členkou CTIF.

   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

Najdete nás v hale 27, stánek H36

Srdečně vás zveme v období 20. - 25. 6. 

na veletrh Interschutz v Hannoveru 

PAVLIŠ A HARTMANN spol. s r. o.

VÝROBA A PRODEJ POŽÁRNÍ TECHNIKY

 

V Telčicích 249

533 12   Chvaletice

 

Tel.: +420 466 985 890

E-mail: office@phhp.cz

www.phhp.cz
www.eshop.phhp.cz

Na našem stánku bude k vidění mnoho našich výrobků, 
včetně novinek.

Interschutz je světově největší přehlídka požární
ochrany, záchranných systémů, civilní obrany a bezpečnosti.

Pavliš a Hartmann
výroba a prodej požární techniky

V Telčicích 249
533 12   Chvaletice
 

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

www.phhp.cz

https://eshop.phhp.cz/

Nejodolnější

Nejvýraznější

Při zakoupení vybrané sady si můžete vybrat DÁREK:

EXTREM

FIRE GOLD

PROLINE

Likvidátor I  Likvidátor II

Přejezdový můstek (2 ks)

BB7755 CC5522

BB7755
CC5522

BB7755
CC5522

má větší odolnost 
proti oděru

Sady se spojkami Al.

2266  114488,,--  kkčč  ss  DDPPHH

            2211  661100,,--  kkčč  bbeezz  DDPPHH

Akce platí do 30.6.2022 nebo do vyprodání zásob!!

největší odolnost 
na tlak

Nejpevnější

dobře viditelné 
v zakouřeném
prostředí

nebo nebo
8 595,- kč 8 595,- kč

5 740,- kč

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 

Odborná konference 
Červený kohout 

Není v České republice mnoho 
odborných konferencí, které by se po 
mnoho let pyšnily neutuchajícím zá-
jmem a vysokou odbornou kvalitou. 
Konference Červený kohout k nim 
rozhodně patří. Dokazuje to nejen 
každoroční hojná účast posluchačů, 
která letos zaznamenala téměř dvou 

set padesáti účastníků, ale i zájem 
těch, kteří by na konferenci chtěli 
přednést své příspěvky. Nabídka 
prezentujících vždy převyšuje časové 
možnosti konference. Konferenci 
v jejím 25. ročníku navštívili nejen 
příslušníci hasičských záchranných 
sborů z různých krajů naší republiky 

a hosté z Hasičského a záchranného 
sboru Slovenské republiky, ale také 
výrobci stavebních systémů, technici 
požární ochrany, odborně způsobilé 
osoby, zástupci univerzit a škol 
vyučujících problematiku požární 
ochrany, zástupci neziskového sek-
toru a řada dalších.


