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Znalostní
test

Hasičské zástavy 
v Opavě

Pozvánka do Muzea 
modelů autíček v Brně

Nebezpečné 
jezy

Tři jednotky hasičů - profesionál-
ní z Jaroměře, Náchoda a dobrovolná 
z České Skalice - spěchaly v neděli 
22. 5. 2022 v odpoledních hodinách 
do Ratibořic. Podle ohlášení bylo v 
řece Úpě u jezu u Zlíče několik osob, 
které potřebovaly pomoc. Lidé byli 
zachráněni před příjezdem jednotek, 
šlo o jednu dospělou osobu a tři 
nezletilé. Všechny byly v péči ZZS, 
jedno dítě bylo převezeno do ne-
mocnice. Záchrana osob z vody pod 
jezem může být velmi nebezpečná a 
náročná. Přesně v místě, kde došlo k 
této události, hasiči cvičili už na jaře. 
Úpa je u vodáků oblíbená, ale pozor, 
právě dva jezy blízko u sebe - u obce 
Zlíč a známý Viktorčin splav - patří 
k těm nebezpečným.

Martina Götzová, 
HZS Královéhradeckého kraje, 

foto: (z výcviku hasičů na řece 
Úpě) HZS KHK/Michal Fanta

Oslaví 90. narozeniny 
Významné životní jubileum oslaví 4. června 2022 

Zasloužilý hasič z Radíkova, bratr Antonín Richter
Do sboru dobrovolných hasičů Radíkova vstoupil 31. 10. 1951. Od roku 
1965 pracoval jako organizační referent. V letech 1971 až 1995 byl zvolen 
velitelem sboru. Od roku 1998 do roku 2008 byl prvním náměstkem sta-
rosty OSH v Přerově. Dále pracoval jako vedoucí aktivu Zasloužilých ha-
sičů okresu Přerov a jako zástupce vedoucího aktivu Olomouckého kraje. 

Několik let působil i jako sta-
rosta okrsku Drahotuše. Dodnes 
je aktivní ve výboru jako čestný 
a vážený člen. V minulých letech 
vykonával funkci předsedy MNV, 
později starosty obecního úřadu. 
Vždy pracoval ve prospěch sboru. 
Významnou měrou se pro své 
organizační schopnosti zasloužil 
v roce 1990 o přestavbu hasičské 
zbrojnice. Bratr Antonín vždy 
významně podporoval činnost 
mladých hasičů, družstva mužů 
a žen v oblasti jejich přípravy 
a účasti na soutěžích v požárním 
spor tu. Dodnes tato družstva 
dosahují velmi dobrých výsled-
ků. Nejvyšším zúročením jejich 
činnosti bylo opakované 1. místo 
v celorepublikové soutěži Extrali-

gy ČR, což by bez podpory bratra 
Antonína nebylo možné. Za svou 
dobrovolnou činnost byl již v mi-
nulosti oceněn řadou  svazových 
vyznamenání. Za jeho dosavadní 
úspěšnou práci, kterou význam-
nou měrou přispěl k rozvoji dob-
rovolného hasičstva, je od roku 
1978 nositelem Řádu sv. Floriána. 
Od roku 1998 je nositelem čestné-
ho titulu Zasloužilý hasič. 

Je to bratr, který je hasičem ce-
lým svým srdcem i duší, pro svůj 
nadhled je vzorem pro všechny 
členy sboru. Svůj optimizmus 
a zkušenosti předává mladším 
generacím a dodnes je aktivním 
členem po všech stránkách. Jeho 
názor ráda vyslechne i mladší ge-
nerace, jeho rozhled, ústní podání 

i manuální zručnost obdivujeme. 
U příležitosti výročí 105 let od 
založení Sboru dobrovolných 
hasičů v Radíkově v roce 2019 
mu byla udělena Medaile za me-
zinárodní spolupráci za jeho pří-
kladnou činnost i v této oblasti. 
V roce 2021 byla bratrovi Anto-
nínovi slavnostně předána stužka 
za 70 let členství v SDH Radíkov, 
stal se tak služebně nejstarším 
členem SDH v okrese Přerov. 

Kdykoliv byla a i dnes je or-
ganizovaná nějaká brigáda, vždy 
se zapojí, a to ať radou či přiloží 
ruku k dílu. Naposledy t řeba 
při úpravě hřiště, jež bylo záro-
veň s celým sportovním areálem 
dříve vybudováno za jeho vel-
ké pomoci. Byla to též pomoc 

při ostatních akcích pořádaných 
sborem.  Nemůžeme zapomenout 
jeho úsilí o zajištění dobových 
slavnostních uniforem, a také 
díky jeho aktivitě jsou v pořádku 
udržované historické hasičské 
přilby. Spolupracoval aktivně 
při výrobě hasičského praporu. 
Nikdy neodmítl žádost o pomoc, 
kdokoliv o ni požádal. 

Pomáhá organizovat účast na-
šeho sboru na slavnostech patrona 
hasičů sv. Floriána na  sv. Hostýně 
či okrsku v Drahotuších. I když 
ho v jeho věku již trochu zlobí 
zdraví, jeho elán, jeho pozitivní 
myšlení a zapálení pro hasičinu 
mu můžou mnozí mladší závidět. 

Za Sbor dobrovolných hasičů 
v Radíkově Ti, milý Antoníne, 
chceme popřát do dalších let 
především hodně zdraví, štěstí 
a optimizmu, kterým stále oplý-
váš. Přejeme Ti, abychom se 
ještě dlouho potkávali na všech 
společných a hasičských akcích.

Spolupráce ÚHŠ 
Jánské Koupele 

s SŠTaS Karviná 
a SPŠ Hranice
V měsíci květnu ÚHŠ Jánské 

Koupele zabezpečovala odbornou 
přípravu pro studenty Střední školy 
techniky a služeb v Karviné a Střední 
průmyslové školy v Hranicích. Stalo 
se tak na základě dlouholeté spolu-
práce s těmito středními školami, 
které nabízí studijní obory zaměřené 
na požární ochranu. Proběhly kurzy 
Základní odborná příprava pro členy 
JSDHO, kurz Práce ve výškách a nad 
volnou hloubkou, kurz Základy 
zdravotnických znalosti a také kurz 
Práce na vodě. Kurzů se zúčastnilo 
více než 100 studentů. Pozitivním 
zjištěním je fakt, že  řada studentů 
je členem našeho spolku a věříme, 
že získané znalosti uplatní i v řadách 
dobrovolných hasičů. 

Ing. Jan Karger,  
ÚHŠ Jánské koupele
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Náš tradiční úvod k událostem 
za uplynulé období bychom chtě-
li věnovat připomínce Dne po-
žární bezpečnosti (letos připadl 
na 13. května 2022). Cílem tohoto 
dne (vyhlašovaného Českou asoci-
ací hasičských důstojníků) je snaha 
„zlomit“ pověru o nešťastném 
pátku třináctého, kdy hasiči chtějí 
ukázat svoji připravenost na mi-
mořádné události, propagovat 

požární ochranu a preventivně pů-
sobit na veřejnost. Pátek 13. bývá 
tradičně dnem, kdy se veřejnosti 
otevírají hasičské stanice, a pořá-
dá se řada akcí pro děti.  Přejeme 
vám, ať je pro vás pátek 13. vždy 
šťastným dnem a ať, také díky dob-
ré prevenci, nikdy pomoc hasičů 
nepotřebujete!

redakce 

Tragická dopravní nehoda 

Požár rodinného domu 

Zásah ve výškové budově 

Vyproštění automobilu

Stodola v plamenech

Zřícení části domu

V květnu přijali středočeští ha-
siči oznámení o dopravní nehodě 
nákladního automobilu a tří osob-
ních automobilů na 14,5. kilometru 
dálnice D1 ve směru na Brno poblíž 
obce Strančice.  Již prvotní hlášení 
naznačovalo, že půjde o vážnou 
dopravní nehodu s pravděpodob-
ným požárem, a proto operační 
důstojník vyslal na místo události 
profesionální jednotku z Benešova 
a Říčan společně s dobrovolnou 
jednotkou Senohraby. Současně 
požádal o pomoc pražské hasiče, 
kteří k místu nehody vyjeli ze sta-
nice Chodov. Všechny jednotky 
se cestou k zásahu musely proplést 
utvořenými kolonami, přičemž 
na některých místech se řidičům 
nepodařilo zachovat záchranářskou 
uličku. Po příjezdu k nehodě hasiči 
upřesnili, že jde o dopravní nehodu 
kamionu, který prorazil středová 
svodidla a v protisměru se čelně 
střetl se třemi osobními automo-
bily, v nichž zůstaly zaklíněny 
zraněné osoby. Celkově, i s řidičem 
kamionu, byly na místě tři zraněné 
osoby. Celý zásah byl hned od 
počátku komplikován masivním 
únikem pohonných látek z kamio-

U požáru rodinného domu v obci 
Soběsuky v okresu Kroměříž za-
sahovalo sedm jednotek hasičů.  
Oznamovatel nám sdělil, že šlehají 
plameny ze střechy. Požární poplach 
byl vyhlášen jednotce Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kraje 
a jednotkám Sboru dobrovolných 
hasičů obcí Zborovice, Roštín 
a Zdounky. Při našem příjezdu 
už byla celá střecha v plamenech. 
Majitel objektu byl v péči Zdravot-
nické záchranné služby Zlínského 
kraje. Sanitka zraněného muže od-
vezla do nemocnice. Ten se později 
vrátil zpět. V dýchacích přístrojích 
jsme provedli vypnutí elektřiny. 
K uhašení nasadili dva útočné 
proudy vody C a jeden vysokotlaký 
proud vody. Zároveň jsme prováděli 
i ochlazování sousedního domu. 
Pro vyklízení půdního prostoru 
si velitel zásahu vyžádal další jed-
notky, protože doposud zasahující 
hasiči už byli unaveni. K požáru 
přijely jednotky dobrovolných 
hasičů z obcí Kostelany, Šelešovic 

Šest jednotek hasičů zasaho-
valo v Chodově na Sokolovsku 
u požáru ve t ř ináctipatrovém 
bytovém domě. Uvnitř domu za-
čala hořet elektroinstalace mezi 
osmým a dvanáctým pat rem. 
Oheň se do dalších prostorů domu 
nerozšířil, pět nejvyšších pater 
zaplnil kouř. Z nejvyššího patra 
museli hasiči zachránit dvě osoby, 
bezpečně na zem je dostali v koši 
automobilového žebříku. Po li-
kvidaci požáru hasiči odvětrali 
zakouřené prostory a zkontrolova-
li všechny byty v patrech, kde ho-
řelo. Do některých bytů vstoupili z 
výškové techniky, do dalších bytů 
museli použít násilné vniknutí. Při 
požáru se celkem sedm osob na-
dýchalo kouře, na místě je ošetřila 
záchranná služba, jednu osobu pak 
převezla do nemocnice. Čtyřicet 
osob opustilo dům samovolně 
při zjištění, že v objektu zasahují 

V květnu zasahovaly jednotky 
z několika stanic u pádu části domu 
v Údolní ulici v Praze 4. Podle 
předběžných informací se v domě 
nikdo nenacházel. Na místo byl 
povolán statik a také skupina kyno-
logů se speciálně vycvičenými psy 
na vyhledávání osob v sutinách, 

nu. Prvořadou snahou hasičů byla 
záchrana všech zraněných, ale 
lékař hned po příjezdu u dvou osob 
konstatoval smrt. Proto se veškerá 
činnost hasičů zacílila na záchranu 
zbývajících osob. Ti byli za pomoci 
hydraulického vyprošťovacího za-
řízení z vozidel vyproštěni a předá-
ni do péče zdravotnické záchranné 
služby. Na místě zasahoval i vrtul-
ník, který jednoho ze zraněných le-
tecky transportoval do nemocnice. 
Zbývající byli převezeni pozemní 
cestou sanitkami. Nehoda zabloko-
vala všechny jízdní pruhy směrem 

a Ratají. Na místo požáru se dostavil 
řídící důstojník územního odboru 
HZS Kroměříž, který si převzal 
velení. Protože bylo horko, zajistil 
starosta obce zasahujícím hasičům 
pitný režim a později i stravu. My 
jsme pokračovali ve vyklízení půd-
ních prostor. Termokamerou jsme 
monitorovali teploty stavebních 
konstrukcí a dohašovali skrytá 
ohniska hoření. Na místo požáru 

hasiči. Po požáru v části domu 
nefungoval př ívod elekt r ické 
energie a výtah, nikdo z obyvatel 
ale nevyžadoval zajistit náhradní 
uby tování. Škoda způsobená 
požárem je předběžně odhadnuta 
na jeden milion korun, příčinu 
požáru elektroinstalace zjišťuje 
vyšetřovatel požárů. Zasahující 

dívka mimo havarované vozidlo. 
Hasiči stabilizovali auto na levém 
boku pomocí stabilizačních tyčí 
Paratech a podkládacích klínů 
Zumro, zabezpečili auto před 
případným požárem i poškozený 
sloup s veřejným osvětlením, ve-
dením nízkého napětí a telefonním 
kabelem. Po postavení auta na sil-
nici na kola pomocí hydraulické 
ruky hasičské vyprošťovací tatry 
zde uniklo menší množství oleje, 
do půdy neunikl. Hasiči na olej 
použili nasákavý sorbent. Oba 
zranění byli přepraveni do ost-
ravské Fakultní nemocnice, dítě 
vrtulníkem, řidič sanitkou.

HZS Moravskoslezského kraje 

Z kanystru se při ponoření louče 
vylil benzín na zem ve stodole,“ 
uvádí por. Aleš Janda, DiS. vyšet-
řovatel hasičů ze stanice Pardubice. 
Chlapec měl poté louč zapálit, 
když dohořela, položil ji na zem 
ve stodole a odešel. Když se vrátil, 
uviděl, jak ve stodole hoří. Popadl 
kanystr a chtěl ho odnést, jenže 
kanystr převrátil a začal z něho 
vytékat benzín. Chlapec už nestihl 
nic, jen přivolat strýce. Škoda byla 
předběžně vyčíslena na 600 tisíc 
korun. 

por. Bc. Vendula Horáková, 
HZS Pardubického kraje 

Tři jednotky hasičů zasahovaly 
v Kopřivnici, místní části Lubina 
(okres Nový Jičín), u nehody osob-
ního automobilu, který porazil 
sloup veřejného osvětlení a skončil 
mimo silnici na levém boku. Oba 
cestující se zranili a museli do ne-
mocnice. Devítiletá dívka předtím 
dostala od hasičů plyšovou hrač-
ku dráčka Hasíka na uklidnění. 
Do Lubiny vyjely dvě jednotky 
Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje (HZS 
MSK) – ze stanic Kopřivnice 
a Nový Jičín (odkud přijel vyproš-
ťovací speciál Tatra 815), společně 
s nimi jednotka dobrovolných 
hasičů z Kopřivnice. Při příjezdu 
hasičů byli 54letý muž a devítiletá 

Vyrobit si louč a zapálit, to bylo 
přání dítěte v Holicích. Ovšem 
nedomyšlené jednání chlapce 
skončilo požárem. Šest jednotek 
hasičů likvidovalo požár stodoly 
v Holicích (Podhrázi). Uvnitř 
stodoly bylo uskladněno hodně 
věcí, mezi kterými se nacházela 
sekačka, kolo, kanystry s benzínem 
i propanbutanová lahev i uskladně-
né dřevo. Příčinou vzniku požáru 
je dle slov vyšetřovatele hasičů 
nejspíš hra dítěte s otevřeným oh-
něm. „Chlapec si hrál. Vzal klacek, 
ze kterého si vyrobil louč, který po-
nořil do kanystru plného benzínu. 

na Brno a náklad z kamionu zablo-
koval i jeden jízdní pruh směrem 
na Prahu. Odklízení následků po 
dopravní nehodě si vyžádalo ně-
kolik hodin a dálnice směrem na 
Brno byla částečně zprůjezdněna 
krátce před druhou hodinou odpo-
ledne. K zachování akceschopnosti 
pro případ dalšího výjezdu držely 
dobrovolné jednotky Bystřice a 
Mnichovice pohotovost na svých 
zbrojnicích. 

ppor. Ing. Jan Sýkora, DiS., 
HZS Středočeského kraje

se dostavila Policie České republiky, 
vyšetřovatel hasičů a pohotovostní 
služba provozovatele elektrické 
sítě. Pohotovostní služba provedla 
odpojení ulice od přívodu elektric-
kého proudu. Příčina požáru zůstává 
v šetření hasičů. Škoda způsobená 
požárem byla určena v předběžné 
výši 1,5 milionu.

nprap. Roman Žemlička, 
HZS Zlínského kraje

jednotky: HZS Sokolov (CAS 20 
Scania), HZS CHZ Sokolov (CAS 
24 Scania, evakuační autobus), 
HZS Karlovy Vary (CAS 20 Sca-
nia, AŽ 40 Iveco) JSDH Chodov 
(CAS 20 T815, AŽ 30 Iveco) JSDH 
Vintířov (CAS 30 Scania), JSDH 
Nová Role (CAS 20 Renault).

HZS Karlovarského kraje 

Nehoda 
traktoru, jeřábu 
a osobního auta 

Oheň zničil 
chatu 

Záchrana 
zraněného 
ze studny 

Nehodu tří aut řešila u Hosína 
profesionální jednotka ze stanice 
Suché Vrbné. Průzkumem na místě 
hasiči zjistili, že se střetl osobní 
automobil značky Škoda, traktor 
s valníkem a automobilový jeřáb. 
Hasiči prověřili únik provozních 
kapalin. Byl zjištěn únik hyd-
raulické kapaliny z jeřábu, který 
hasiči ihned začali jímat. Následně 
vyčkali do příjezdu dalšího jeřábu, 
který havarovaný jeřáb i traktor 
vyprostil. 

HZS Jihočeského kraje 

V královéhradecké části Svi-
nary (lokalita Ostrov) likvidovali 
hasiči požár rekreačního objektu. 
Plameny zasáhly chatu v plném 
rozsahu, hasební zásah byl veden 
ve vnitřní i z vnější části objektu. 
Jednotky musely zasahovat v dý-
chací technice. Požár se naštěstí 
obešel bez zranění, v době požáru 
se uvnitř chaty nikdo nenacházel. 
Příčinu zjišťuje vyšetřovatel hasi-
čů. Z ohledání je ale jasné, že požár 
chatu prakticky zničil. Škoda byla 
odhadnuta asi na 2 miliony korun, 
uchráněné hodnoty jsou asi 200 
tisíc korun. Dohlídku nad místem 
drželi do nočních hodin dobrovolní 
hasiči. Na místě zasahovala profesi-
onální jednotka hasičů z centrální 
stanice Hradec Králové a JSDH 
Svinary a Malšova Lhota.

dle zprávy Martiny Götzové, 
HZS Královéhradeckého kraje,

foto: HZS KHK

V květnu vyslalo operační stře-
disko jednotky k záchraně muže, 
který spadl do studny.  Událost se 
stala v obci Chudčice na Brněn-
sku a poskytnout pomoc vyjely 
3 profesionální hasičské jednotky 
a také policejní vrtulník s hasiči-
-leteckými záchranáři na palubě. 
Po příjezdu první jednotky ze sta-
nice Tišnov hasiči zjistili, že pra-
covník při hloubení studny spadl 
asi devět metrů hluboko na suché 
dno.  Ke zraněnému muži, který 
byl při vědomí a komunikoval, 
se spustil hasič s dýchacím přístro-
jem a zdravotnickým vybavením. 
Následně jej doplnil jeden z hasi-
čů-lezců a společně poskytli zra-
něnému první pomoc a připravili 
jej na vyproštění. To se povedlo 
přibližně po dvaceti minutách 
od příjezdu první jednotky. Muž 
skončil v péči záchranné služby 
a hasiči jej následně transportovali 
do vrtulníku. 

Jaroslav Mikoška, 
tiskový mluvčí HZS JmK

kteří později potvrdili informaci, 
že se v domě v době pádu nikdo 
nenacházel. K zásahu byl také 
povolán vyprošťovací kontejner. 
Z důvodu špatné stability objektu 
zůstala ulice i po odjezdu hasičů 
stále uzavřena.

HZS hl. m. Prahy
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Od požáru katedrály Notre-Dame uběhly tři roky
V minulém čísle Hasičských novin jsme vás pozvali do kin 
na nový snímek režiséra Annauda s názvem Notre-Dame v pla-
menech. Pro ty z vás, kteří se do kinosálu nechystají, jsme při-
pravili malé ohlédnutí za katastrofou, která postihla ikonický 
francouzský svatostánek před třemi lety.

Požár katedrály Notre-Dame 
v Paříži  vypukl v prostoru její stře-
chy během rekonstrukce v pondělí 
15. dubna 2019 (pondělí Svatého 
týdne) večer, zcela uhašen byl po-
žár v úterý 16. dubna ráno, po zhru-
ba 12 hodinách. Požár zničil téměř 
celou střechu včetně typického 
sanktusníku, část vitrážových oken 
a část nosných kleneb v chrámové 
lodi. Spolu s následky hašení také 
částečně poškodil vnitřní vybave-
ní, většina vzácných artefaktů však 
byla zkázy ušetřena. 

Společenská situace
Plameny zachvátily katedrálu 

ve společensky složité době. Va-
tikánský rozhlas v dubnu 2019 
informoval o rozsáhlém a záměrném 
ničení katolických kostelů ve Francii. 
S odkazem na italský katolický list 
Avennire a na zprávu publikova-
nou francouzským ministerstvem 
vnitra upozornil, že v roce 2018 
bylo zdokumentováno celkem 1063 
případů útoků proti kostelům a jiným 
křesťanským objektům. Šlo přitom 
o akty profanace, devastace, úmyslně 
založené požáry apod. Ve Francii se 
jednalo o dlouhodobější problém. 
V roce 2017 zde bylo registrováno 
1038 případů antikřesťanského 
vandalství. Jen několik dnů před 
požárem katedrály Notre-Dame,
čelil v Paříži žhářskému útoku kos-
tel svatého Sulpicia. 

Zásah u požáru
V době vzniku požáru byla ka-

tedrála otevřena turistům Policie 

spěšně evakuovala ostrov Ile de 
la Cite, kde se katedrála nachází.   
Lidé se však okamžitě shroma-
žďovali na březích řeky Seiny 
a v okolních budovách, ze kterých 
celý výjev pozorovali. Většina 
požáru byla uhašena kolem 23.30 
a zcela uhašen byl až následující 
den v ranních hodinách. S po-
žárem hasiči bojovali přibližně 
12 hodin. Náčelník pařížských 
hasičů uvedl, že pokud by požár 
trval o 30 minut déle, zvonice 
a část zdí by se nejspíše zřítila.  
Požár se v souladu s běžnou 
praxí francouzských hasičů hasil 
primárně zevnitř. Kvůli hašení 
zvnějšku katedrály by mohlo dojít 
k poškození interiérů, protože by 
se plameny a plyny o vysoké tep-
lotě (dosahující až 800 °C) mohly 
odrazit směrem dovnitř. Do hlav-
ních dvou věží vstoupilo na dvacet 
hasičů. Hasičská vozidla s vyso-
kotlakými vodními děly opatrně 
hasila požár a snažila se vyhnout 
dalšímu poškození budovy. Dle 
nouzového plánu se na řeku Seinu 
vypravily dvě lodě jako součást 
dálkové dopravy vody Jakékoliv 
provedení hašení ze vzduchu bylo 
ihned odmítnuto. Váha vody a její 
shazování z nízké výšky by mohlo 
výrazně ohrozit konstrukci ka-
tedrály. Zároveň vápenec, který 
je součástí konstrukce, mohl půso-
bením žáru a následného prudkého 
ochlazení vodou prasknout. Kvůli 
stoupajícímu kouři bylo taktéž 
upuštěno od hašení z helikoptéry. 
Situaci ovšem monitorovaly drony 
vybavené termokamerami.  

Zachráněné cennosti 
Mluvčí pařížské hasičské brigády 

ohlásil, že s požárem bojovalo více 
než 400 hasičů a další stovka po-
máhala vynášet ohrožené artefakty 
a klenoty. Navzdory vysokému ri-
ziku pro zasahující, zranění utrpěli 
pouze jeden hasič a dva policisté. 
Katedrála obsahovala velké množ-
ství uměleckých děl, náboženských 
předmětů a nenahraditelných po-
kladů. Například trnovou korunu, 
kterou vojáci nasadili Ježíšovi před 
ukřižováním, domnělý úlomek Sva-
tého Kříže, tuniku svatého Ludvíka a 
další.   Některé klenoty se zásluhou 
spolupráce zaměstnanců a záchraná-

řů dostaly rychle do bezpečí. Další 
část předmětů byla ochráněna před 
přímým kontaktem s ohněm díky 
samotné konstrukci katedrály. 

Příčiny požáru 
Pařížská prokuratura během 

několika hodin od vzniku požáru 
zahájila vyšetřování příčin jeho 
vzniku. Dne 16. dubna 2019 proku-
ratura vydala oficiální prohlášení, 
že dle dostupných důkazu se jed-
nalo o neúmyslný čin.  Renovační 
práce, které na katedrále probíhaly, 
mohly zvýšit riziko požáru. Policie 
se proto na renovaci zaměřila, zdali 
ona nestála za jeho vznikem. Firma 

Le Bras Frères, která prováděla 
rekonstrukci, prohlásila, že postu-
povala dle pokynů a v době vzniku 
požáru nebyl nikdo ze zaměstnan-
ců na místě. Později firma potvrdila 
informaci, že pracovníci na lešení 
občas kouřili, a to navzdory po-
žárním předpisům. Vyšetřovatelé 
totiž v okolí našli nedopalky. Vy-
loučila však, že by se to mohlo stát 
příčinou požáru. Stejně tak firma 
vyloučila, že by oheň mohl vzplát 
od elektrických motorů lešenář-
ských výtahů.  Jiná verze pracovala 
s možností, že by k zažehnutí ohně 
mohlo dojít v souvislosti se zvony 
v sanktusové věži. Ty byly v roce 
2012 elektrifikovány a 12 minut 
před spuštění prvního požárního 
alarmu naposledy odbíjely. Podle 
vyšetřovatelů byla varianta vzni-
ku požáru od elektrického zkratu 
nejpravděpodobnější. 

Epilog
K opravám a pracím na ob-

nově se nabídla řada odborníků 
i z Česka. Mezi nimi byli restau-
rátoři z Univerzity Pardubice, 
kteří už v minulosti pomáhali 
např ík lad s obnovou chrámu 
ve skalním městě Petra v Jor-
dánsku a spolupracovali na po-
dobných projektech v Turecku 
a v Iráku. Ti zkoumali vlastnosti 
vápence a možnosti jeho zpevně-
ní a své poznatky nabídli Paříži. 
Proděkan pro vědu a výzkum 
pardubické univerzity Karol 
Bayer na základě záběrů uvedl, 
že požár zasáhl venkovní část fa-
sády a její kamennou konstrukci, 
která by se mohla po vlivu tak 
vysokých teplot začít rozpadat.

připravil Mirek Brát

Notre-Dame v plamenech

Požár začal 15. dubna 2019

Katedrála jako inspirace malířů Katedrála jako cíl turistů

Vnitřní prostory katedrály Notre-Dame

Ďábelské prvky výzdoby katedrály se mohly z požáru radovat...

Defilé pařížských hasičů Katedrála je ikona Paříže

Zdroje textu: wikipedie, 
zdroje foto: Antoninnnnn, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons. Waterced, CC BY-SA 4.0 
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Com-
mons. GodefroyParis, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons. Cayobo from Key West, The Conch 
Republic, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via 
Wikimedia Commons. Bertrand from Paris, France, CC BY 2.0 <https://
creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons Cornellier 
at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons .Maximilien Luce, Public domain, 
via Wikimedia Commons Work by Rama, C BY-SA 2.0 FR <https://creati-
vecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/deed.en>, via Wikimedia Commons
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Za hasičskou historií do obce Nadějkov  
V dnešním zastavení naší pravidelné rubriky věnované starší historii 
u počátky nadějkovského hasičského dobrovolného sboru? Dejme 
slovo hasičské kronice:  Psal se rok 1880… když záře zakalila nebe na 
východě a kotoučové dýmu tamo se valili, tu naši občané zvěstili mezi 
sebou netušenou zprávu, že poblíže hoří. „V nebezpečí života zachraň 
bratra“, ihned mezi lidem voláno a každý již spěchá ku straně ozářené, 
každý se obětuje, jak mladec, tak stařec pro bližního svého, vždyť v jed-
nom plameni 54 stavení… Toto neštěstí dne 1. září ve středu v 7 hodin 
ráno, kdy v nedalekém městě Jistebnici vypukl obrovský požár, bylo 
podnětem k založení Sboru dobrovolných hasičů v Nadějkově. Pražský 
rodák, nadějkovský lékař MUDr. Jan Moser se hned obětavě pustil do 
přípravných prací a už dne 5. září 1880 se konala první poradní schůze 
na níž se přihlásilo prvních 22 členů. Za předsedu si zvolili právě Jana 
Mosera. Členové se usnesli, že kromě činnosti budou ročně připlácet 
peněžní částkou na hasičské náčiní a k tomuto účelu budou žádat o 
peněžní pomoc i od občanů.. Příspěvky počínaje jedním zlatým věno-
vali podle možností a vztahu k hasičské myšlence občané nadějkovští, 
obec Nadějkov, obec Petřkovice, přispěvatelé z Jistebnice, bývalé Malé 
Chýšky a Klokočova. Značnými dary přispěla i hraběnka Kokořová z 
místního zámku.  Zakladatel sboru Jan Moser, který působil jako lékař 
v Jincích, byl později za své mimořádné zásluhy jmenován čestným čle-
nem. Touto událostí byla uzavřena samostatná etapa vzniku a založení 
Sboru dobrovolných hasičů v Nadějkově. Někteří ze zakládajících členů 
byli odvedeni bojovat za zájmy císařského mocnářství v 1. světové válce 
a ne všichni se z válečné vřavy vrátili. 

zdroj foto: web sboru  

HASIČSKÁ HISTORIE

Součástí akce Hasičské slavnosti Litoměřice (10.-11.června 2022) bude 
i soutěž o nejlepší webové stránky. Letos se do soutěže o TOP webové 
stránky SDH přihlásilo celkem 43 sborů. Odborná porota má v tuto 
chvíli svých 10 webů k hodnocení. Hlavní cenou soutěže je dýchací 
přístroj Pluto 300 Fireman od firmy Meva. V soutěži o nejlepší webové 
stránky je těchto deset sborů dobrovolných hasičů: SDH Bohdalov, SDH 
Brno-Slatina, SDH Novosedly na Moravě, SDH Pelhřimov, SDH Roš-
tění, SDH Říčany, SDH Slatinky, SDH Varnsdorf, SDH Vysoké Mýto, 
SDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek. Těší nás, že Hasičské noviny mají 
svoji zástupkyni v odborné porotě. Po vyhlášení výsledků soutěže určitě 
představíme trojici nejlepších hasičských webů i v rámci naší pravidelné 
rubriky „Hasiči na síti“. Berte tyto informace i jako pozvánku na letošní 
Hasičské slavnosti Litoměřice 2022. 

 INFO PRO HASIČE

Dobrovolní hasiči zasahovali u pádu větroně
Dobrovolní hasiči ze slovenských obcí Trebostovo a Sučiany (okres 
Martin) byly součástí jednotek, které zasahovaly při nedávné letecké 
nehodě v lokalitě vrchu Končiar. Došlo zde ke srážce dvojice větroňů. 
Nehoda se stala v obtížně přístupném terénu. Hasiči byli nuceni postu-
povat i pěšky, dílem na terénních čtyřkolkách. Následky nehody byly 
tragické. Oba piloti zahynuli. Na místě zasahoval i vrtulník Leteckého 
útvaru MV Slovenské republiky. Srážku nepřežili plachtaři ze Slovenska 
a Polska z mezinárodní soutěže v bezmotorovém létání FCC gliding, která 
se konala v Prievidzi. Příčina nehody je předmětem vyšetřování, hovoří 
se o chybném využití stoupavého proudu.  Jednomu z pilotů se po srážce 
podařilo z kluzáku vyskočit, bohužel se mu neotevřel padák.   

Zdroj ilustračního obrázku: Paweł Marynowski / Wikimedia 
Commons, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/

by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Rozdávají radost a pomáhají

„Pátek 
třináctého“ 

Resumé aktivit 
SDH Vlčkovice v Podkrkonoší 

Hasiči-sběratelé 
si zvolili nové 

vedení

Rodiče dětí se v činnosti mladých hasičů velmi angažují

Velice aktivní je oddíl mladých hasičů při Domě 
dětí a mládeže Smetanka v Novém Boru, který 
je součástí SDH Sloup v Čechách. Letošní rok 
byl zahájen exkurzí Jednotky hasičů v Záku-
pech. Děti si vyzkoušely práci s hydraulickým 
nářadím pro dopravní nehody.

„O jarních prázdninách jsme 
se zúčastnili akce Hasiči na ho-
rách, na které nechyběli rodiče 
mladých hasičů. Program se moc 
líbil, navštívili jsme hasiče v Jab-
lonci nad Jizerou, lyžovali, opa-
kovali poskytování první pomoci 
a resuscitaci s figurínou,“ uvedl 
Jan Nevřela, vedoucí kolektivu,

Pestrá činnost
V lednu se mladí hasiči zúčast-

nili masopustního průvodu a poté 
připravili přáníčka k Mezinárod-

Po dvouleté přestávce konečně 
začaly ožívat kulturní a sportovní 
podniky. I v našem SDH Vlčkovice 
v Podkrkonoší tomu není jinak. 
Sobota 2.4.2022 se nesla v ryze 
pracovním duchu, kdy hasiči usku-
tečnili sběr železného šrotu a pa-
píru. V týž den v rámci celostátní 
akce Ukliďme Česko mladí hasiči 
za doprovodu dospělých posbírali 
odpadky po celé obci, přilehlých 
cestách a zlikvidovali černou 
skládku. I přes mrazivý vítr a velmi 
chladné počasí se sešel velmi po-
četný tým dobrovolníků a všichni 
se pak společně ohřáli v hasičské 
zbrojnici, kde si pochutnali na tep-
lém vývaru, bramboráčcích a dal-
ších dobrotách. Na děti pak čekala 
malá odměna. 30.4. následovalo 
Pálení čarodějnic, tentokrát pojaté 
v jiném stylu, než jsme byli zvyklí. 
Od 16 hodin odpoledne děti plnily 
úkoly u obecního úřadu, aby pak 
na připravené stezce pokračovaly 
ve zkoušce svých znalostí a doved-
ností na jednotlivých stanovištích. 
Konečný cíl byl v prostoru u míst-
ního pohostinství, se kterým obec 
tuto akci pořádala. Hasiči zde zajis-
tili požární dozor. Přítomní mohli 
konzumovat připravené maso, 
nápoje a společně se pobavit při 
pálení malé vatry, po níž byl spuš-
těn ohňostroj. Dne 11.5. se zapojil 
náš sbor do 26. ročníku celostátní 
sbírky Českého dne proti rako-

V květnu si skupina sběratelů 
předmětů hasičstva a požární 
ochrany při Centru hasičského 
hnutí Přibyslav na svém pravidel-
ném jarním setkání zvolila nové 
vedení. V čele skupiny Hanuše Vi-
drsperka vystřídal po mnoha letech 
obětavé práce Ladislav Kubias, 
jeho zástupcem byl zvolen Jan 
Horský. Vedoucím redakční rady 
zpravodaje bude David Dvořáček. 
Současně proběhlo po dvouleté 
covidové pauze plnohodnotné 
setkání za účasti 33 členů, které 
se usneslo na sloučení sekcí sběra-
telů a požární ochrany ve filatelii. 
Na setkání se představila nová 
ředitelka CHH Přibyslav Ing. 
Jana Fialová, kdy ji sběratelé 
nabídli spolupráci při obnově ex-
pozice a zaznamenávání historie 
hasičského hnutí v ČR. Tradice 
společného setkávání hasičů-
-sběratelů se datuje od roku 1985, 
filatelistická sekce byla založena 
již v roce 1981. Dvakrát ročně se na 
půdě hotelu Přibyslav potkávají 
jak členové SH ČMS, tak i ČHJ 
a DPO SK. Mimo to se pravidelně 
zúčastňují i mezinárodních setkání 
s kolegy ze Slovenska, Polska, 
Německa nebo Rakouska.

text a foto: David Dvořáček

nímu dni žen. Vyrobili obdobná 
přáníčka pro maminky mladých 
hasičů a pro Domov s pečovatel-
skou službou ve Sloupu v Čechách 
a v Novém Boru. „Radost byla 
na straně obdarovaných i dárců. 
Bohužel, seniorky pro nemoc Co-
vid-19 je nemohly převzít osobně, 
ale podle vyjádření personálu 
přinesly všem velkou radost. Pří-
jemně překvapeny byly také pro-
davačky v některých obchodech, 
ženy na Městském úřadu Nový Bor 
a Obecním úřadu Sloup v Čechách. 
Mladí hasiči nezapomněli ani 

vině, kdy ve dvou skupinách děti 
s dospělými prošli celou obec a ná-
kupem kvítků lidé mohli přispět 
na výzkum a programy proti této 
zákeřné nemoci Vybrala se částka 
4.889 Kč. Rozběhly se tréninky dětí 
a hned v první soutěži v Heřmani-
cích obsadili naši mladší 2.místo 
a starší 1.místo.Velkou událostí pak 
bylo pořádání 16. ročníku soutěže  
O pohár starostky obce v sobotu 
14.5., čemuž předcházely pečli-
vé přípravy. Zpočátku se zdálo, 
že účast bude mizivá, jelikož počet 
přihlášených nebyl vůbec optimis-
tický, ale s postupně přijíždějícími 
vozy se naše obavy rozplynuly. Jen 
dětí dorazilo 23 družstev, ale našim 
ratolestem se vůbec nedařilo – snad 
někdy příště. Přípravku vyhrála 

na maminky s dětmi z Ukrajiny, 
které utekly před válkou a jsou 
ubytovány v Kytlici. Neskrývaly 
dojetí. Radost a překvapení byly 
viditelné na jejich dětech, které do-
staly drobné sladkosti,“ připomněl 
vedoucí mládeže.

Záslužná charita 
K dalším letošním aktivitám 

mladých hasičů patřila exkurze 
u Báňské záchranné služby v Ha-
mru nad Jezerem. Společně s taneč-
ním souborem Black Shadow z No-
vého Boru pořádali s pomocí členů 
sboru Rodičovský bál. Mladí hasiči 
přímo na bále předvedli ukázku své 
činnosti – štafetu dvojic, účastnil 
se dokonce pětiletý člen oddílu 
Ivošek, který zapojil proudnici 
a rozmotal hadice. „Bál byl pojatý 
charitativně a výtěžek ve výši 42 
600 korun, za finanční spoluúčasti 
členů SDH,  byl předán nemocné 
Aničce Karlové z Mimoně. Obec 
Sloup poskytla bezplatně prostory 
pro jeho uspořádání. Dům dětí 
a mládeže zajistil fotodokumentaci 
a poutače. Jsme rádi, že početní 
návštěvníci se přišli nejen pobavit, 
ale také podpořit dobrou věc. Vá-
žíme si toho a děkujeme početným 
sponzorům a také všem našim 
příznivcům,“ konstatoval Jan Ne-
vřela. Mladí hasiči se těší na další 
zajímavé aktivity, jako pálení ča-
rodějnic s programem, další ročník 
akce „hasiči na vodě“, dětský den 
pořádaný DDM Smetanka. Nebude 
chybět účast na soutěžích včetně 
hry Plamen a letní soustředění. 

Věra Nutilová, foto: archiv 
SDH Sloup v Čechách

...považují někteří lidé za nešťast-
ný den. Snad právě proto bývá celo-
republikově hasiči označován jako 
Den požární bezpečnosti. V tento 
den bývají otevřeny dveře téměř 
všech hasičských stanic i zbrojnic 
a návštěvníci si mohou prohlédnout 
nejen hasičskou techniku, ale i ostat-
ní prostory, které slouží hasičům 
k tomu, aby byli řádně připraveni na 
plnění náročných úkolů při záchraně 
lidských životů nebo majetku. Mezi 
návštěvníky jsou zastoupeny všech-
ny generace, tedy i děti, pro které 
proto bývá připravena řada her nebo 
ukázek hasičské činnosti. V letošním 
roce připadl Den požární bezpeč-
nosti na pátek 13. května. Na „pátek 
třináctého“ se každoročně připravují 
i dobrovolní hasiči z Hrabyně (okres 
Opava), kteří očekávají zpravidla 
ty nejmladší návštěvníky. Během 
letošního dopoledne přivítali ve své 
zbrojnici téměř stovku návštěvníků. 
Byli to žáci základní školy a mateř-
ské školy z Hrabyně a také 20 mami-
nek s dětmi, které ještě nenavštěvují 
ani mateřinku. S návštěvníky hasiči 
pohovořili o své činnosti a ukázali 
jim moderní techniku, kterou po-
užívají při plnění různých úkolů. 
Nechyběly ani odpovědi na různé 
„všetečné“ otázky zvídavých malých 
návštěvníků. Čas zbyl i na tradiční 
překážkovou dráhu, kterou připravili 
hasiči pro školáky a předškoláky. 
Těšila se velkému zájmu a mnozí 
si její náročnost úspěšně vyzkouše-
li. Za pěkně prožité a velmi dobře 
připravené dopoledne si zaslouží 
poděkování členové SDH Hrabyně, 
zvláště pak starosta SDH p. Aleš 
Chromý a velitel JSDHO p. Milan 
Chromý. 

(jd)

drobotina z Velké Bukoviny, druhé 
byly děti z Vrchoviny a třetí z Tře-
bihoště. Mladší děti - 1. Dubenec, 
2. Vrchovina a 3. Velká Bukovina. 
V kategorii starší bylo pořadí 
následující - 1. Velká Bukovina, 
2. Vrchovina a 3. Žireč. Mimo 
této soutěže v požárním útoku, 
probíhalo i klání ve štafetě dvojic 
s 21 družstvy dětí. Ženy v 6 druž-
stvech a muži v 10 týmech potom 
změřili své síly nejen v kategorii 
sport… Zde se přece jen dostalo 
na medailové pozice pro naše zá-
stupce – ženy i muži obsadili třetí 
příčku. Putovní pohár starostky 
obce se stěhuje do Svinišťan zá-
sluhou družstva mužů. Sportovní 
den sledoval a při vyhlašování 
výsledků asistoval i starosta OSH 
Trutnov Jan Černý. Po celý den 
bylo zajištěno občerstvení, jídlo, 
pití a sladká tečka ke kávě, takže 
přítomní mohli uspokojit své chu-
ťové buňky. K velmi vydařenému 
dni výrazně přispělo také nádherné 
počasí. Poděkování patří všem, kte-
ří tuto akci pomáhali organizovat 
a zajištovat: členům i nečlenům 
sboru, paní starostce a vedení obce, 
SDH Rožnov za zapůjčení a obslu-
hu automatické časomíry.  

 
Blanka Kačabová, kronikářka 
SDH Vlčkovice v Podkrkonoší               



HASIČSKÉ NOVINY 11/2022 l www.hasicskenoviny.czKaleidoskop zajímavostí strana 5

Vyprošťování u dopravních nehod patří k těm nejnáročnějším čin-
nostem, které hasiči musí umět. Zraněné osoby je potřeba z vraků 
aut dostat rychle, ale především šetrně. Každý z nástrojů váží 
zhruba 20 kilogramů. Chce to pravidelný trénink připravenosti 
na podobné situa-
ce. Hasiči ze všech 
územních odborů 
HZS Královéhra-
deckého kraje měli 
možnost vyzkoušet 
si v rámci výcviku 
práci s bateriovým 
vyprošťovacím za-
řízením. 

zdroj textu a foto: 
HZS KHK

Hasiči na síti LVIII.

V dnešním čísle Hasičských novin se v naší pravidelné rubrice za hasič-
skou webovou prezentací vypravíme na Moravu, do Brna-Králova Pole, 
městské části na severu statutárního města Brna. Je tvořena katastrálními 
územími čtvrtí Královo Pole, Ponava a Sadová a malou západní částí ka-
tastrálního území Černá Pole. Samosprávná městská část (se současnými 
dvaceti osmi tisíci obyvateli) vznikla 24. listopadu 1990. A kdy vznikl 
v Králově Poli sbor dobrovolných hasičů? Počátky sboru se datují k lednu 
roku 1880, kdy obecní rada učinila usnesení o jeho založení a stanovila 
přípravný výbor. Dne 1. 7. 1881 oznamuje obecní sluha po předchozím 
vybubnování, jak bývalo zvykem, aby do nově ustaveného hasičského 
sboru vstupovali občané, kteří budou ochotni zachraňovat majetek 
a životy svých bližních bez nároku na jakékoliv náhrady a bude-li třeba 
i s nasazením vlastního zdraví případně i života. V červnu 1881 se pak 
za účasti 45 zakládajících členů konala ustavující schůze. Podle zde 
schválených stanov zněl oficiální název: „Městský dobrovolný hasičský 
sbor“. Výcvik hasičů byl konán pravidelně a účast na výcviku byla velmi 
přísně kontrolována. Dne 14. září 1881 byl pak do služeb obce předán 
vycvičený sbor... To vše a mnohé další se dočtete na sborové prezentaci, 
která je vzorně aktualizovaná. Zaujaly nás například odkazy Pro veřejnost 
a Výpravy mladých hasičů. Web je umístěný na zabezpečené doméně 
prvního řádu.  

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: Svěřo-
vat věci pouhé paměti znamená zapisovati je do větru, neboť naše paměť 
je prchává. Pamatujete si například, co se stalo v červnu před čtyřmi 
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 června roku 2018,  kdy se více než dvě desítky 
profesionálních a dobrovolných hasičů se zapojily do taktického cvičení 
složek IZS v Karviné-Dolech, zaměřeného na odstraňování následků 
nehody velkého autobusu a stavebního stroje. Zraněno bylo celkem 
20 cestujících. tři osoby srážku nepřežily. Na operační středisko hasičů 
byla nahlášena nehoda autobusu, který se vyhýbal stavebnímu stroji, sjel 
ze silnice a převrátil se na bok. Do Karviné k bývalému Dolu Barbora 
vyjely dvě jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 
kraje - ze stanic Karviná a Havířov, společně s nimi dvě jednotky dob-
rovolných hasičů - Karviná-Hranice a Petrovice u Karviné.

zdroj textu a foto: HZS MSK

Úvodní strana webu

Stránky SDH Brno-Královo Pole 
https://www.sdhkralovopole.cz/

VE ZKRATCE

S hasiči na hasičskou vodu

Na vodu jen s pořádnou lodí 

Společné foto do hasičské kroniky

Hasiči v Dehtíně v okrese Klatovy vloni na jaře 
využili rozvolnění pandemie Covid-19 k brigá-
dě v hasičském klubu, který je součástí místní 
hospody. Zpracovávali dříví darované staros-
tou sboru na otop, umyli okna. Před Velikono-
cemi proběhla brigáda na hřišti, které připravili 
na  nadcházející soutěžní sezónu, postavili tra-
diční májku a opravili hasičský traktůrek. 

Čas provětrat hadice
Po zimní a covidové pauze bylo 

na čase provětrat hadice a trochu 
prohřát naši stříkačku Blážu. Ter-
míny soutěží Západočeské hasičské 
ligy byly posunuty na červenec 
a okrsek na září. Naše týmy mužů 
a žen začaly trénovat, obdobně jako 
mladí hasiči. První soutěží žen byla 
dílčí soutěž Okresní hasičské ligy 
v Bystřici nad Úhlavou, kde pořá-
dala SDH Hadrava její druhé kolo. 
Následovaly starty ve Stýskalech 
a Nevřeni, tam se stala Petra Ka-
dlecová nejlepší proudařkou za čas 
17:34. V závěru vyhlášení výsledků 
si hasičky přebraly pohár za celkové 
2. místo ZČHL 2020. V roce 2021 
muži a ženy bojovali v dalších sou-
těžích Západočeské hasičské ligy.  
Muži dosáhli na 4. místo a ženy byly 
páté. Nejlepšího času v požárním 
útoku dosáhly ženy ve Štěnovickém 
Borku 16.90 a muži v Útušicích 
-17:26.

Po sportování rozkrojili 
dort

„Na slavnostní vyhlášení Zá-
padočeské hasičské ligy si naše 
holky pořídily krásné petrolejové 
šaty, kluci se vylepšili motýlky. 
Družstvo žen celkově obsadilo páté 
místo z 10 účastníků a kluci stanuli 
na místě čtvrtém. Pro obě družstva 
je to výrazný úspěch. Sezonu zavr-

šila soutěž v rámci okrsku ve Ště-
pánovicích v neoficiální okrskové 
soutěži. Protože požární útok byl 
podle upravených pravidel, oprášili 
jsme široké hadice, vyleštili starou 
Blážu a zavzpomínali na klasiku. 
Na start se postavili rovněž mladí 
hasiči, ti absolvovali disciplínu 
štafety CTIF. Pro děti to byla cenná 
zkušenost. Ženy a muži obsadili prv-
ní místa a mladí hasiči vybojovali 
třetí pořadí,“ uvedl starosta sboru 
Michal Peter. Dodal současně, že 
následovala malá oslava v hasič-
ském klubu s výtečným dortem.
Mladí hasiči - Dehtíci s nemalým 
nadšením přivítali možnost starto-
vat v podzimním kole hry Plamen 
v Bystřici nad Úhlavou. Soutěžily 
také nejmladší děti ve věku 4-8 let, 
ty patřily k nejmladším ve své kate-
gorii mladších dětí. „Přestože tihle 
malí bojovníci stanuli na posledním 
místě, jsme na ně moc pyšní,“ připo-
mněl starosta sboru.

„Hasičská voda“
V létě odstartovala akce „hasič-

ská voda“ v Suchdole nad Lužnicí, 
kde byly pro mladé hasiče připra-
vené lodě. Cílem prvního dne byl 
vodácký kemp Majdalena, kde roz-
bili tábor, poté absolvovali nejtěžší 
úsek putování v podobě přeplutí 
rybníku Rožmberk. „Rybník byl pro 
děti nádherný zážitek, jeho přeplutí 
nám trvalo skoro hodinu. Myslím, 

že mnozí z nás byli překvapeni cel-
kovou divokostí řeky Lužnice a její 
hloubkou. Přestože jsme dorazili do 
kempu poměrně pozdě, stihli jsme 
oslavu hasičky Elišky, která slavila 
krásné šesté narozeniny,“ upřesnil 
Michal Peter.

Epilog
Na sklonku roku procházel Dehtí-

nem Mikuláš se svou družinou. 
Místní a hasičské děti se na příchod 
Mikuláše těšily, nechyběly básnič-
ky a písničky. Za odměnu dostaly 
dárečky, diplom a trochu uhlí, aby 
si vždy v pravou chvíli na čerty 

vzpomněly. Nakonec strach pominul 
a děti si s čerty užily spoustu legrace. 
Po členské schůzi hasičů následovala 
„dohasná“ s občerstvením a připo-
menutím akcí na videu. Nechybělo 
připomenutí bleskových povodní 
o pomoci občanům s odčerpáváním 
vody, úspěchy na hasičských soutě-
žích a činnost mladých hasičů. „Celý 
loňský rok byl z důvodu pandemie aty-
pický. Jsem rád, že jsme v něm přesto 
zažili mnoho hezkých okamžiků, které 
nám všem přinesly tolik potřebné po-
zitivní myšlení, radost a chuť do další 
práce,“ dodal starosta sboru.

Věra Nutilová, 
foto: archiv SDH Dehtín 

Nejtvrdší hasička slaví další úspěch: Eliška z Cítolib je 
druhá nejsilnější na světě!

Moderní vzdělávání pod taktovkou OSH Praha – západ

Není to tak dlouho, co reprezentantka Ústeckého kraje Eliš-
ka Vrbová přivezla stříbrnou medaili z mistrovství České re-
publiky v TFA. Nyní přivezla neskutečný úspěch z meziná-
rodních hasičských her v Portugalsku, které lze vnímat jako 
neoficiální mistrovství světa hasičů.

Na světových hasičských hrách 
zářili naši reprezentanti již před 
3 lety v Číně, kdy hry takřka ovládli 
a odvezli několik cenných kovů. To, 
že to dopadne dobře i letos v Por-
tugalsku, naznačoval již první den, 
kdy našim reprezentantům vyšly 
disciplíny jako Arm wrestling nebo 
běh do schodů, či jízda požárním 
vozem. Netrpělivě se tak čekalo 
na soutěž v TFA, kde naši muži 
obhajovali kovy nejcennější a do-
padlo to výborně. Obhajoba mužů 
se povedla, a navíc zazářily i ženy 
včetně Elišky, která v této disciplíně 
TFA ve své kategorii vybojovala 
druhou příčku!

Kancelář Okresního sdružení hasi-
čů Praha – západ se v neděli 22. květ-
na dočasně změnila v improvizované 
nahrávací studio. Z tohoto studia pak 
byl vysílán přenos online semináře 
na dvě zajímavá témata.  Prvním té-
matem byly datové schránky. Se změ-
nou legislativy od ledna příštího roku 
dojde k tomu, že datové schránky 
budou mít povinně zřízeny všechny 
spolky a pobočné spolky, tedy všech-
ny sbory dobrovolných hasičů, a také 
okresní a krajská sdružení. Protože 
se jedná o změnu výraznou, dopro-
vázenou strachem některých členů, 
rozhodlo se OSH  Praha–západ uspo-
řádat tento seminář, aby byly obavy 
členů rozptýleny – datové schránky 
totiž jsou velmi užitečným nástrojem, 
jejich využívání není náročné a vět-
šina obav plyne z prosté neznalosti. 
Seminář vedl starosta okresního sdru-

Mladá, skromná, usměvavá stu-
dentka medicíny je členkou Sboru 
dobrovolných hasičů v Cítolibech 
v okrese Louny. Od mládí se věnuje 
hasičskému sportu. Minulý rok 
byla společně se 116 dobrovolnými 
hasiči oceněna hejtmanem Janem 
Schillerem a starostou krajského 
sdružení hasičů Jiřím Hencem 
za pomoc v očkovacích centrech. 
Letos se aktivně zapojuje v pomoci 
našeho družení na KACPU. Minulý 
rok zazářila na mistrovství České 
republiky v TFA, kde se poprvé 
představily i ženy. Z krajských kol 
se nominovaly vždy dvě ženy nad 18 
let z každého kraje a Eliška obsa-

žení Josef Myslín, který se ve svém 
profesním životě věnuje mimo jiné 
právě digitalizaci veřejné správy. 
Druhým tématem byla vyznamenání 
v rámci SH ČMS. Tento seminář vy-
cházel zejména z vlastních zkušeností 
v rámci okresu Praha–západ, kdy 
se stále vyskytují určité problémy při 
udělování ocenění členům – zejména 
byl pak seminář zaměřen na samotný 
Statut čestných vyznamenání a titulů, 
což je klíčový předpis v této oblasti. 
Účastníci se dozvěděli, jaká ocenění 
pro své členy mohou využít, jaké jsou 
podmínky pro jejich udělení, jak o ně 
žádat a čeho se naopak vyvarovat. 
Rovněž byla zmíněna také ocenění 
mimo posloupnost SH ČMS, která 
rovněž mohou sbory využít při oce-
ňování svých členů. Lektorkou byla 
Petra Myslínová Cejpková, členka 
VV OSH Praha–západ a vedoucí 

dila v náročné 
č t y ř ú sekové 
soutěži druhou 
příčku. Stejný 
rok se stala ab-
solutní vítěz-
kou i Pražské 
a Středočeské ligy TFA a vyhrála 
i nově vzniklou ligu TFA pořádanou 
naším krajským sdružením pod ná-
zvem TFA liga SEVERU, ve které 
si za první příčku vybojovala nový 
zásahový oblek od společnosti 
GoodPRO. Na obleku s velkým 
nápisem Ústecký kraj tak bylo 
na světových hrách hned jasné, 
odkud reprezentantka je.

Přejeme tak Elišce mnoho dal-
ších sportovních úspěchů a děkuje-
me za perfektní reprezentaci našeho 
kraje a naší republiky v této náročné 
disciplíně.

Celkem si reprezentace dobro-
volných a profesionálních hasičů 
odvezla z Portugalska 15 cenných 
kovů! Matěj Prošek, 

člen VV KSH Ústeckého kraje

kanceláře, která má s vyznamenáními 
bohaté zkušenosti v rámci své praxe 
v kanceláři OSH. Seminář pořádalo 
OSH Praha–západ, ale účastnila 
se ho přibližně stovka účastníků 
z celé České republiky. A to bez nut-
nosti kamkoliv cestovat, bez nutnosti 
obětovat svůj čas a své peníze. Tuto 
skutečnost umožnil fakt, že seminář 
byl pořádán jako webový – jednotliví 
účastníci se připojili prostřednictvím 
internetového prohlížeče z pohodlí 
svého domova. A přesně proto byla 
tato forma semináře zvolena – velmi 
slušná účast ukázala, že to byl správ-
ný krok. Pro spoustu lidí by cesta na 
prezenční seminář asi nebyla možná, 
rovněž pro pořadatele by taková 
akce byla komplikovanější, dražší. 
Vybavení pro uspořádání webového 
semináře je k dispozici a seminář 
mohl pohodlně proběhnout v zázemí 

kanceláře OSH Praha–západ. Semi-
nář hodnotíme jako povedený. Pro ty, 
kteří se z jakýchkoliv důvodů nemohli 
připojit a mají o problematiku zájem, 
jsou na webových stránkách OSH 
Praha–západ zveřejněny jak výuko-
vé prezentace, tak nahrávky obou 
přednášek. Tyto jsou volně ke stažení, 
takže jsou dostupné všem členům 
našeho sdružení. V tuto chvíli již 
v rámci OSH Praha–západ přemýš-
líme nad dalšími tématy pro online 
vzdělávání. Jsme rovněž připraveni 
být nápomocni dalším subjektům, 
které by se chtěly vydat cestou moder-
ního vzdělávání – můžeme poskytnou 
kompletní zázemí, můžeme poradit, 
můžeme poskytnout vybavení. Rádi 
podpoříme moderní trendy, které nám 
umožní rozšířit znalosti a dovednosti 
našich členů. 

Josef Myslín
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Mladý hasič Dominik Svoboda získal 
ocenění Zlatý záchranářský kříž Mladí hasiči přivítali jaro

Mladý hasič Dominik Svoboda převzal prestižní 
ocenění Zlatý záchranářský kříž z rukou preziden-
ta České republiky. Ocenění obdržel za záchranu 
života, kdy na počátku roku 2021 vytáhl mladou 
ženu propadlou ledem do Novorolského rybní-
ka. Dominika na toto vyznamenání nominovalo 
SH ČMS a my jsme velmi rádi, že máme mezi na-
šimi členy takové statečné mladé hasiče.

S nemalou radostí dorazili mladí hasiči na prv-
ní soutěž v letošním roce do Dlouhého Mostu 
na Liberecku. Dětem a jejich vedoucím evident-
ně nevadilo, že bylo chladno, občas poletoval 
sníh doprovázený studeným větrem. 

Dominik Svoboda 
(*26. 9. 2003)

Od roku 2011 je členem SDH 
Nová Role jako mladý hasič. Studuje 
střední průmyslovou školu v Ostro-
vě. Je velice aktivním sportovcem a 
reprezentuje sbor na pohárových i na 

„Soutěž jsme nazvali Vítání 
jara, jde o požární útok bez 
použití vody. A jsme rádi, že při-
jelo jedenatřicet družstev,“ uvedl 
vedoucí mladých hasičů Ivo 
Kühnel.  Přesto, že mnohé ko-
lektivy měly minimální možnost 
přípravy, představily se v dobrém 

postupových soutěžích včetně MČR. 
Jeho dalším koníčkem je atletika, 
ve které také dosahuje výborných 
výsledků. 18. 1. 2021 se Dominik s 
kamarády vydal zahrát hokej na no-
vorolský rybník. Když už se chystali 
k odchodu, z dálky uslyšeli křik lidí 
o pomoc. Nejprve nevěděli, o co se 

světle a byly na své výsledky 
náležitě pyšné. Pořadatelé zajis-
tili pro děti a rozhodčí kvalitní 
zázemí. Ve společenském sále 
obecního úřadu měly možnost 
odpočinku a teplého zázemí, 
neboť těsně večer před soutěží 
napadl sníh. Pětice osvědčených 

jedná, ale rozeběhli se ke křičícímu 
hloučku. Na místě zjistili, že se kus 
od břehu propadla tenkým ledem do 
vody asi třináctiletá Kamila H. Pan 
Viceník s rodinou šli bezprostředně 
kolem. Snažil se pro slečnu dojít, ale 
led pod jeho vahou začal okamžitě 
praskat, a tak se vydal uříznout 
dlouhou větev. Paní Viceníková 
mezitím volala na tísňovou linku 
150 a oznamovala událost. Dominik 
neváhal a zkusil se po ledě k tonoucí 
dívce přiblížit. Jeho váhu led unesl, 
ale když se blížil k místu propadnutí, 
led začal praskat i pod ním. Proto 
Dominik dále pokračoval plazením 
po břiše. Dívka se mezitím částečně 
dostala na led, ale vlivem promrz-
nutí nebyla schopna dalšího pohybu. 
Pod Dominikem začal praskat led, 
i když ležel na břiše, a tak se snažil 
co nejvíce natáhnout a podat dívce 
hokejku. Kamile se hokejku po něko-
lika neúspěšných pokusech povedlo 
zachytit a udržet se jí a Dominik jí 
tak mohl přitáhnout na pevnější led 
a následně dovést ke břehu. Tam jí 
společně sundali mokré oblečení 
a Dominik jí půjčil svou mikinu. 
Dominik ještě odběhl do blízké klu-
bovny novorolských fotbalistů, aby 
odvedli promrzlé děvče do tepla, ale 
tam nikdo nebyl.  Viceníkovi tedy 
odvedli dívku k sobě domů, protože 
bydleli nedaleko, poskytli jí tepelný 
komfort a poté kontaktovali dívčiny 
rodiče.

Mgr. Irena Špačková, 
tisková mluvčí SH ČMS 

zdroj foto: FB DS

kuchtíků hasičů a jejich pomoc-
níků př ipravila pro soutěžící 
rozmanité občerstvení. Při vyhlá-
šení výsledků převzaly kolektivy 
diplomy, poháry a věcné ceny. 
Prvenství v kategorii starších zís-
kal tým Rozstání, na druhé místo 
se probojoval Dlouhý Most a třetí 
příčku obsadil Liberec-Růžodol 
1. Vítězství v mladších žácích 
převzal Dlouhý Most, následoval 
Liberec-Vesec a Rádlo. „V po-
sledních letech jsme pořádali 
Dlouhomostecký čtyřboj, který 
býval první soutěží v rámci okre-
su. Letos jsme na něj volně navá-
zali. Vloni náš sbor organizačně 
zajišťoval okresní klání Závodu 
požární všestrannosti hry Plamen 
za účasti cca 200 dětí. Znamenalo 
to, kromě jiného, vytyčení trasy 
a stanovišť disciplín, zajištění 
stravování a zázemí, následný 
úklid, což dopadlo na výbornou,“ 
připomněl starosta sboru Karel 
Lank. Členská základna sboru 
čítá 56 členů, ale počet aktivních 
se v posledních letech pohybuje 
kolem deseti lidí. Přesto hasiči 
v tomto počtu dokáží zajišťovat 
potřebné zázemí a zejména občer-
stvení nejen na hasičských akcích, 
například na malém vystoupení 
hudebních skupin. Letos se usku-
teční pálení čarodějnic, měly by 
opět proběhnout Dlouhomostecké 
slavnosti se zajištěním občerstve-
ní a prezentací hasičské činnosti. 
Plánují také Mikulášskou zábavu 
a případně diskotéku.

Věra Nutilová, (foto autorka) 

Složky IZS nabídly atraktivní program 
na Výstavišti aneb pocta sv. Floriánovi

Historická stříkačka - je stále funkční Krása hasičských automobilů časů minulých 

Prezentace bezpilotního letounu - dronu Policejní pes v akci aneb police "cení zuby" 

Historická tatra z roku 1927Slavnostní pochod  s prapory

Unikátní ukázky činnosti všech 
složek Integrovaného záchranného 
systému ČR byly v květnu k vidění 
na Výstavišti v Písku. Program 
začal dopoledne žehnáním no-
vého praporu OSH ČMS Písek 
v kostele na Bakalářích, který 
přijelo podpořit dalších 54 histo-
rických praporů SDH, nejenom 
z okresu Písek. Všechny prapory 
byly v kostele též ostuhovány. 
Po mši se hasiči a hosté, kterými 
byli senátoři, členka Evropského 
parlamentu, vedení města Písek, 
ředitelé složek IZS Jihočeského 
kraje, územní ředitelé, zástupci 
Městské policie Písek, náměstci 
starosty KSH Jihočeského kraje 
a další, vydali na pochod přes 
nejstarší kamenný most v Čechách 
směrem k Výstavišti. V čele to-
hoto tvaru jela historická Tatra 
17 z roku 1927, kterou do Písku 
přivezl sbor dobrovolných hasičů 
z Mirovic. Na Výstavišti přivítal 
starosta OSH ČMS Písek Jiř í 
Heinrich vzácné hosty a sám 
obdržel čestnou plaketu Jednoty 
legionářů Písek a čestnou medaili 
za trvalý přínos v budování a pro-
sazování dobrého jména Policie 
ČR v Jihočeském kraji. V progra-
mu došlo na ukázku historické, 
koňmi tažené stříkačky z SDH 
Nerestce. Další podívanou nabíd-
la parní stříkačka z roku 1909, 
kterou perfektně připravenou 
předvedli členové SDH Netolice. 
Škoda, že takovýchto skvostů je 
u nás v republice pouze 12. Oba 
zásahy historické techniky skli-
dily obrovský ohlas u diváků. Jen 
o pár desítek metrů dál probíhaly 
ukázky činnosti Městské policie, 
různé dopravní prospekty pro děti 
i dospělé. Velká fronta se tvořila u 
speciálně vybaveného policejního 
automobilu, který ukrýval i roz-
sáhlý velitelský systém. Obrovský 
divácký zájem vyvolala ukázka 
zásahové složky policie proti 

dvěma výtržníkům, kteří nechtěli 
s autem zastavit. Na tomto autě pak 
předvedli dobrovolní hasiči z Mi-
rovic vyproštění osob z havarova-
ného vozidla a součinnost se zdra-
votnickou záchrannou službou, 
tak jak to ve skutečnosti funguje 
u dopravních nehod. A zvládli to 
opravdu na výbornou, neboť jako 
JPO II vyjíždějí dost často k těmto 
událostem. Po nich pak policie 
předvedla zásah s vycvičenými 
psy. HZS Jčk. ÚO Písek předvedl 
slaňování z výškové techniky, zá-
chranu zraněného a sebezáchranu. 
Lana se chopila i zásahová jed-
notka policistů. HZS také nabídl 
stan PVČ, kde se tvořila fronta 
dětí na džberovou st ř íkačku. 
Ve svých stanech se, hlavně dě-
tem, prezentovali také HVP a ZP 
MV ČR. Symbolické zakončení 
dynamických ukázek Dne složek 
integrovaného záchranného sys-
tému patřilo přípravce SDH Dob-
rošov, která vyrazila do požárního 
útoku a po půl hodince si to ještě 
zopakovala.

text: Ing. Jiří Heinrich, 
starosta OSH ČMS Písek,                                                                   

náměstek starosty KSH Jčk
foto: Mgr. Josef Vachta, starosta 

SDH Chyšky a člen OKRR
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Původně se mělo jednat o speciální pro-
středek na vypalování trávy. Velmi brzy 
se však z této látky stala obávaná zbraň.  
Napalm vznikl v laboratořích za druhé svě-
tové války.  Snahou bylo vytvořit zápalnou 
látku, která bude mít vyšší přilnavost k ma-
teriálu a nižší rychlost hoření. Jeho výroba 
nebyla vůbec složitá. Napalm se vyráběl 
zahušťováním „něčeho“, co všichni asi 
důvěrně známe. Pokud si nevzpomenete, 
zkuste tajenku křížovky. (zdroj ilustrač-
ního fota: Official USMC photo by LCpl 
Andrew Pendracki, Public domain, via Wi-
kimedia Commons)

ZAUJALO NÁS...

1.  Zřizovatelem Zdravotnické 
záchranné služby je:

a)  Ministerstvo zdravotnictví
b)  kraj
c)  Integrovaný záchranný systém

2. Rychlou zdravotnickou pomoc 
tvoří:

a)  tříčlenná posádka ve složení 
lékař, střední zdravotnický 
pracovník a řidič-záchranář

b)  dvoučlenná posádka ve složení 
střední zdravotnický pracovník 
a řidič-záchranář

c)  dvoučlenná posádka ve složení 

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

lékař a řidič-záchranář

3. Vedoucím lékařem při likvi-
daci zdravotních následků 
hromadného neštěstí je:

a)  lékař rychlé lékařské pomoci, 
který se jako první dostaví na 
místo

b)  vedoucí posádky RLP, který 
na místo nepřijel v setkávacím 
systému Rendez-Vous

c)  ředitel krajské záchranné služby

4. Velitel zásahu při spolupráci 
se záchrannou službou:

a)  určuje potřeby zdravotnických 
sil a prostředků

b)  určuje vedoucího lékaře zdra-
votnických služeb

c)  respektuje požadavky a potřeby 
zdravotnických sil a prostředků

5. Kompetenčně patří zdravot-
nická záchranná služba:

a)  Ministerstvu zdravotnictví
b)  krajskému úřadu
c)  Integrovanému záchrannému 

systému

správné odpovědi: 1b, 2b, 3a, 4c, 5a
Zdravotnická záchranná služba

Od vypalování trávy po zbraň

Otestujte si své hasičské znalosti

VE ZKRATCE PRO CHVÍLE ODDECHU

Výcvik lezecké skupiny v podzemí
V květnu proběhla v podzemním důlním díle Pepř nedaleko města Jílové 
u Prahy v okrese Praha-západ pravidelná odborná příprava hasičské le-
zecké skupiny územního odboru Kolín. Nadšenci ze spolku Montanika, 
z. s., hasičům umožnili přístup do historické dědičné Václavské štoly, 
hlavního důlního díla na úrovni I. patra dolu Pepř. V úvodu proběhlo 
seznámení lezců s bezpečnostními pokyny pro pohyb v místním prostředí, 
popis mapových podkladů a havarijních plánů pro případnou záchranu 
návštěvníků nebo pracovníků dolu a obhlídka systému zabezpečení pro 
vstup do podzemí. Po úvodním seznámení se specifiky důlního díla se 
skupina lezců v doprovodu báňských techniků vnořila do podzemí a 
následoval pěší přesun k místu výcviku. Při praktickém zaměstnání bylo 
simulováno zranění osoby nacházející se v části budování zajištěné cesty 
via ferrata přibližně 70 metrů nad úrovní hlavní spojovací štoly. Úkolem 
lezecké skupiny bylo jeho nalezení, správné zajištění tepelného komfortu 
pacienta a jeho transport na povrch.

ze zprávy npor. Ing. Romana Hejzlara, 
velitele stanice HZS Říčany
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Adam hasičem 
První akce byla v roce 2018 

v Pstruží (okres Frýdek Místek) 
pro děti DDŠ Těrlicko a nezisko-
vou organizaci Adam v Havířově. 
Nikdo z nás netušil, že tato akce 
vzbudí u dětí a rodičů tak velký 
zájem a bude nutné tuto akci 
zopakovat. Abychom mohli při-
pravit akce následující, musel člen 
OORM Martin Křesťan pod zá-
štitou OSH Opava, vytvořit tým 
lektorů a program pod dohledem 
Mgr. Přemyslava Mikoláše. V roce 
2019 práce s autistickými dětmi 
a dětmi s ADHD pokračovala 
další akcí v Pstruží, kterou rodiče 
těchto dětí uvítali s nadšením. 

Náplň programu: každá práce 
je důležitá, komunikace mezi vrs-
tevníky a rodiči, nabídnout pomoc 
a přijmout pomoc, nést následky 
za své rozhodnutí. Hlavní náplní 
těchto akcí je spolupráce s rodina-
mi, podpora sebeúcty a zvládání 
překážek na cestě životem. Vzhle-
dem k výchovným výsledkům 
bylo rozhodnuto pokračovat v této 
akci nadále. Program byl kvůli 
covidové pandemii přerušen. 
Byl dostatek času na napláno-
vání rozsáhlé akce. V roce 2021 
v červnu proběhla s těmito dětmi 
akce v ÚHS (Ústřední hasičská 
škola) v Janských Koupelích. Akci 

naplánoval člen OORM Martin 
Křesťan pod záštitou OSH Opava. 
V závěru každé akce jsou děti od-
měněny za jejich práci a získané 
dovednosti. Další akce je naplá-
novaná na 17-19.6.2022 ve Pstruží 
okr. Frýdek-Místek, pod vedením 
zakladatele Martina Křesťana 
a  se záštitami SDH Zlatníky a 
SDH Těrlicko Hradiště.  Úkolem 
a cílem akce Adam hasičem je 
zvyšování sebevědomí, učení se 
rychlému rozhodování i schopnos-
ti nést následky za své rozhodnutí, 
přijmout a nabídnout pomoc. Dále 
je to komunikace mezi rodiči, 
dospělými a vrstevníky. 

Dokáží zachránit život? 
Když se lidé baví o požárních 

hlásičích, často pouze v souvislosti 
s tím, že ho musí mít v novostav-
bě. Ale málokdy se už opravdu 
pozastaví nad tím, že dokáží za-
chránit život. Proto jsme otestovali 
efektivitu čtyř základních opticko 
kouřových hlásičů v cenové relaci 
od 93 korun až po 580 korun. 
Nejlevnější z nejmenovaného ob-
chodního řetězce ditribuujícího 
levné zboží a následně zbytek z au-
torizovaných obchodů zaměřených 

na požární ochranu. Než Vám ale 
řekneme, jak testování dopadlo, 
dovolíme si uvést i trochu suché 
teorie. Autonomní opticko-kouřové 
požární hlásiče dokáží fungovat 
samy o sobě. Stačí jim jen dodat 
zdroj (baterii). Skládají se z něko-
lika základních část a to: základové 
desky, reproduktoru, tmavé komo-
ry s diodou vyzařující infračervené 
světlo, baterie, indikační diody, 
testovacího tlačítka a krytu. Tyto 
části tvoří mechanismus, který 

funguje na jednoduchém, ale přesto 
velice efektivním způsobu. Baterie 
dodává energii infračervené diodě, 
která prosvěcuje tmavou komoru. 
Pokud se do této komory dostane 
kouř, či jiná částečka, naruší se 
paprsek a spustí se poplach. Ten 
vypadá tak, že prvních přibližně 
pět vteřin pouze bliká malá červená 
kontrolka na spodní straně hlásiče 
a následně začne hlasitá zvuková 
výstraha se silou 85 decibelů. A teď 
zpátky k samotnému testování. 
Všechny hlásiče jsme podrobili 
testům v laboratoři a v bytě. Vždy 
byly zachovány stejné podmín-
ky. Testovány byly látky, které 
nejčastěji způsobují požáry v do-
mácích a pracovních prostorech. 
Testy v laboratoři bylo zjištěno, 
že detekce je velice rychlá (řádově 
do 30 vteřin) a rozdíl mezi hlásiči 
v nejvyšší a nejnižší cenové relaci 
je přibližně 10-15 vteřin. To není 
velký rozdíl. V bytovém prostoru 
je čas detekce samozřejmě o něco 
delší. Maximální rozhraní detekce 
zde bylo 2,5 - 3 minuty. To je velice 
rychlé a při požáru v domácnosti 
máte dalších 5 minut na to opustit 
prostor, než bude hrozit vážné 
ohrožení Vašeho života a zavolání 
hasičů v co nejkratší době od vzni-
ku požáru. S hlasitostí, kterou 
vydává, vám dokáže zachránit 

majetek a dokonce i holý život, ve 
dne i v noci. Všechny tyto hlásiče 
vám dokáží zachránit život. Je však 
důležité si uvědomit kvalitu použi-
tého materiálu a výdrž baterie. Ur-
čitě se vyplatí malinko investovat 
a pořídit hlásiče o něco dražší a od 
odborné firmy a výrobce. Za nás 
určitě doporučujeme koupi požár-
ních hlásičů v cenové relaci kolem 
500,-Kč. V případě zájmu o tuto 
problematiku, či jakýchkoliv dota-
zů, můžete navštívit naše webové 
stránky www.firesafetycz.cz, kde 
se nachází kompletní popis našeho 
projektu a mnoho dalších informa-
cí, nebo nás kontaktovat na emailu 
firesafetycz@gmail.com

Materiál je součástí  projektu do 
soutěže EXPO SCIENCE AMAVET. 
Projekt vytvořili studenti Klimek 
Adam, Gregor Daniel (SPŠCH 
Pardubice, obor Požární ochrana se 
zaměřením chemik požární ochra-
ny). Jak říkají samotní studenti: 
„Testování se skládalo z vytvoření 
nebezpečného stavu a následného 
čekání, za jak dlouhou dobu jej hlá-
siče zpozorují a zdali je koncentrace 
nebezpečných plynů ještě přijatelná 
pro člověka či nikoli. Po každém 
spuštění poplachu byl prostor od-
větrán a provedena nová měření“ 
(snímek - testovací prostor)  



Pozvánka do Muzea modelů 
autíček v Brně   

V dnešním zastavení naší dlouhodobé pravidelné rub-
riky si vás dovolíme pozvat do moravské metropole 
Brna. Nebojte se, o muzejní exponáty hasičské techni-
ky nepřijdete. Jen budou stříkačky i auta hodně, hodně 
(přesně osmnáctkrát) menší než ve skutečnosti. Muze-
um modelů autíček v Brně je unikátní! Jde o největší 
veřejně přístupnou sbírku modelů aut v měřítku 1:18 
v Evropě. Najdete zde více než 1 100 modelů aut všech 
generací a typů zaměření. Od standardních vozů, přes 
policejní, hasičské, až po nákladní vozy a traktory. In-
formace o možnosti návštěvy muzea najdete na webu: 
www.minigaragebrno.cz.  Pravidelná otevírací doba 
muzea je út–pá: 15:00-19:00, so–ne, svátky: 10:00-
18:00. A pozor! Z muzea nemusíte odejít s prázdnou…  
V případě zájmu je možné si z vybraných kusů nějaké 
to autíčko zakoupit a odnést domů. 

zdroj foto: FB muzea

  

150 LET SDH

VELKÁ BÍTEŠ
Výstava pořádána k příležitosti výročí 
založení Sboru dobrovolných hasičů
ve Velké Bíteši

- Historie požárnictví ve Velké Bíteši

- Hasičská technika v minulosti a dnes

- SDH v současnosti

- Hasičské medaile a odznaky

 

Výstava byla uspořádána ve spolupráci s místní organizací SDH, 
většinu exponátů zapůjčili členové SDH a část výstavy tvoří sbírkové 

předměty muzea.
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Malý výstavní 

sál muzea

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.

Ohlédnutí za setkáním hasičů 
a hasičských zástav okresu Opava

Přestože deštivé ráno nevěštilo 
nic dobrého, začali se u hasičské 
zbrojnice v Hradci nad Moravicí 
shromažďovat hasiči i se svými 
prapory, aby se zúčastnili 25. okres-
ního Svatof loriánského setkání. 
Organizátory setkání byli hasiči 
2. okrsku OSH Opava ve spolupráci 
s vedením města Hradec n. Mora-
vicí. S přibývajícími hasiči ubývalo 
dešťových kapek a počasí se po-
stupně „vylepšovalo“, jako by jeho 
úkolem bylo jen vyčištění cesty, 
po které se účastníci dopravili k zá-
mecké bráně před Bílým zámkem. 
Od něj se téměř půl stovky praporů 
(byly mezi nimi i prapory družeb-
ních sborů z Polska) a více jak 250 
účastníků akce vydalo průvodem na 

cestu do místního kostela sv. Petra 
a Pavla, kde se konala mše svatá. 
Slavnostní mši celebroval místní 
farář P. Mgr. Marcin Stanislaw 
Kieras se svým pražským hostem. 
Během bohoslužby byl také žehnán 
nový hasičský prapor, který SDH 
Bohučovice získal k 130. výročí 
svého vzniku. Průběh slavnostní 
mše svaté byl doprovázen hudbou 
místního dechového orchestru. 
Po ukončení slavnostního aktu 
v kostele následoval průvod, kte-
rým se účastníci setkání za do-
provodu dechové hudby přemístili 
do centra města. Zde proběhly 
slavnostní projevy starosty města 
Mgr. Patrika Orlíka, starosty OSH 
Romana Krusberského, zástupce 

KSH Moravskoslezského kraje Ing. 
Jana Bochňáka, zástupce zahra-
ničních hostů a dalších. Nechybělo 
ani poděkování a předání ocenění 
organizátorům setkání vč. města 
Hradec nad Moravicí. Medaili 
OSH Opava převzal P. Mgr. Marcin 
Stanislaw Kieras (Čestný člen SDH 
Slavkov). Na závěr byla předána 
„štafeta“ – symbol Svatoflorián-
ského setkání – sboru, který bude 
organizátorem příštího setkání 
hasičů s prapory. Sošku sv. Floriána 
převzal k „roční úschově“ zástupce 
SDH Štěpánkovice, které budou v 
příštím roce oslavovat 130. výročí 
vzniku prvního hasičského sboru v 
obci. 

J. Dumbrovský 


