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Hasičské prezentace jsou vždy atraktivní pro veřejnost. Jejich pozitivní účinek zesilují prvky požární prevence.  foto mf
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Znalostní
testProběhl křest útokem?

Hasičské muzeum 
ve Hvožďanech

Cvičení IZS 
na skále 
a v lese

Kynologové 
trénovali 

na Moravě
Tři jednotky hasičů, včetně 

lezeckého družstva HZS Mo-
ravskoslezského kraje ze stanice 
Opava (celkem dvě desítky osob), 
se zapojily do pátrání po třech 
mužích a do jejich záchrany 
v katastrálním území Budišov 
nad Budišovkou (okres Opava). 
Místem taktického cvičení slo-
žek integrovaného záchranného 
systému (IZS) byl bývalý kame-
ninový lom v místní budišovské 
části Guntramovice a jeho okolí. 
Tři muži se rozhodli slaňovat 
skalní stěnu v bývalém lomu. Při 
nenadálé silné bouřce a po úde-
r u blesku dva muži skončil i 
v bezvědomí a viseli na laně šest 
metrů pod vrcholem stěny. Třetí 
muž, nezasažený bleskem, běží 
hledat pomoc a místo se silněj-
ším signálem pro jeho mobilní 
telefon. Na tísňovou linku hasičů 
dokáže oznámit pouze informaci 
o zranění dvou osob v lomu a poté 
se telefon vypíná. Do bývalého 
lomu vyrazili vedle policistů 
ČR a zdravotníků ZZS MSK dvě 
jednotky HZS Moravskoslez-
ského kraje – ze stanic Vítkov 
a Opava – odtud lezecké družstvo 
s kompletním vybavením. Společ-
ně zde s nimi zasahuje jednotka 
sboru dobrovolných hasičů z Bu-
dišova nad Budišovkou. Členo-
vé lezeckého týmu HZS MSK 
z Opavy se spustili shora pomocí 
lanové techniky k oběma zraně-
ným mužům v bezvědomí, visí-
cím na laně na skále, a společně 
se nimi se spouštěli na dno lomu. 
Tam se o ně postarali dobrovolní 
hasiči z Budišovic nad Budišov-
kou se zdravotníky i s pomocí 
dalších opavských hasičů-lezců. 
Transportovali oba do sanitky. 
Po třetím muži (hledajícím sig-
nál) se vydalo pátrat do okolí 
bývalého lomu několik policistů 
ČR a další „domácí“ dobrovolní 
hasiči. Nalezli jej asi kilometr 
od lomu – zraněného – a také 
donesli do sanitky ZZS MSK. 

HZS MSK

V Poštorné na Břeclavsku 
se v červnu konal výcvik kynologů 
Hasičského záchranného sboru ČR.  
14 vybraných hasičských kynolo-
gů z celé České republiky a jejich 
čtyřnozí kolegové se tentokrát sešli 
ve výcvikovém prostoru v areálu 
bývalých kasáren pohraniční stráže 
v Poštorné – Bořím lese. Výcvik byl 
zaměřen na vyhledávání osob v suti-
nách. Cílem bylo prověřit a prohloubit 
znalosti kynologů při práci se služeb-
ními psy při jejich nasazení u mimo-
řádných událostí. Odborná příprava 
byla zaměřena nejen na samotný 
výcvik kynologa HZS ČR, ale také 
na vedení ostatních kynologů během 
zásahu v sutinovém vyhledávání, 
ať už na území České republiky nebo 
při nasazení v zahraničí.

zdroj HZS ČR

SDH Bechlín oslavil 120 let

Nechyběli hasiči v historických uniformách 

Sportovní úspěchy hasičské mládeže 

Sbor dobrovolných hasičů v Bechlíně byl založen v roce 1902. Byl zařazen 
do Hasičské župy Podřipské (Michálkovi) č. 38. Měl 22 zakládajících čle-
nů. Od počátku měl dostatek členů a ti se zapojovali do dění v obci, ať již 
pořádáním cvičení, divadelních představení, pořádání plesů nebo dalších 
aktivit obce. 

Sbor prošel světovými válkami, 
vznikem samostatného státu, okupa-
cí, několika politickými režimy a ak-
tuálně i pandemií koronaviru. Přesto 

to členové nikdy nevzdali a v rámci 
možností se snažili chod sboru udr-
žet. Jednotka sboru existovala v době 
založení a existuje dodnes.

Oslavy výročí
Letošní oslavy 120. výročí zalo-

žení započaly soutěžemi mládeže 
(O putovní pohár mládeže) a dospě-
lých TOHATSU CUP, Zúčastnilo 
se 14 sborů dobrovolných hasičů 
z okresu Litoměřice v kategorii 
mládeže a 27 družstev dospělých 
z celého Ústeckého kraje.  Obě 
soutěže probíhaly zároveň, každá 
na své polovině hřiště. Soutěž 
mladých hasičů vyhrála v kategorii 
starších i mladších žáků družstva 
z Bechlína, za přípravku družstvo 
SDH Vědomice. V soutěži TO-
HATSU CUP zvítězil v kategorii 
nad 35let SDH Vroutek a v katego-
rii do 35 let SDH Obora A. Jako do-
plňkovou část sbor předvedl ukázku 
„Staré gardy“ z Bechlína. Oslavy 
pak pokračovaly v 16 hodin, kdy 
pro členy SDH proběhlo cvičení 
mladých hasičů – vystoupení se se-
kyrkami. Následovala slavnostní 
část, na které byli oceněni aktivní 
a zasloužilí členové a členky sboru. 

Z nejvyšších ocenění byly uděleny 
Medaile za zásluhy, které získali 
paní Jana Dědková a Petruška Mac-
ková, dále pak i pan František Ma-
cek ml. Čestné uznání KSH obdržel 
pan Roman Komárek a Medaili sv. 
Floriána pan Jindřich Konfršt.

Práce a plány
I v současné době se členové 

sboru věnují práci nejen v oblasti 
požární ochrany, ale i ve sféře kul-
tury. Pořádají Masopusty, Pálení 
čarodějnic a jiné společenské akce, 
dále již zmíněné soutěže mládeže 
i dospělých. Sami se aktivně snaží 

zapojovat do soutěžní činnosti 
v rámci okresu a kraje. Kromě sou-
těže TOHATSU CUP, se členové 
zapojují do soutěží Stimax a Pod-
řipská liga. 

Výjezdová jednotka
Výjezdovou jednotku má SDH 

zařazenu v JPO 5. Jednotka má 10 
členů a k dispozici vozy AVIA CAS 
8 a DA FORD a další drobnou tech-
niku jako PS12, dýchací přístroje 
Saturn S a další potřebnou techniku.

Jana Macková, 
starostka SDH Bechlín 

foto: archiv sboru
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Náš tradiční úvod k událostem 
za uplynulé období bychom chtěli 
věnovat „faktoru počasí“. Jako 
příklad si vezmeme konkrétní dva 
dny měsíce června (pátek, sobota, 
24.-25.června 2022).   V souvislosti 
s počasím zaznamenaly statistiky 
HZS ČR v těchto dnech zvýšený 
počet technických zásahů – v pá-
tek od půlnoci do půlnoci vyjeli 
hasiči k celkem 369 technickým 
pomocím a v sobotu od půlnoci 
do 14 hodin k 344 technickým 
pomocím. K nejvíce technickým 

zásahům vyjeli hasiči v Jihočeském 
kraji, ve Středočeském kraji a v hl. 
m. Praze. Jednalo se především 
o odstraňování padlých stromů, 
čerpání vody ze zatopených objek-
tů, uvolňování propustků a moni-
toring vodních toků. V souvislosti 
s počasím vzrostl i počet požárů 
v přírodním prostředí. Hasiči vy-
jeli celkem k 73 požárům. Největší 
požár hasilo 37 jednotek nedaleko 
obce Sloup v Jihomoravském kraji. 
A to léto teprve začíná…

redakce 

Cvičení: Požár v objektu 
sociální péče

Požár nákladního automobilu Masivní únik 
nafty 

Nehoda 
zablokovala 

dopravu na D2

Vyproštění 
zraněného 

řidiče

Chemický 
zásah 

Tragická událost si vyžádala 
tři lidské životy

Hasit pomáhal i vrtulník Tragický požár bytu

V budově Centra sociální péče 
v Ústí nad Orlicí došlo v červnu 
v jednom z bytů ve 3. nadzem-
ním podlaží k požáru. V budově 
se v té době nacházelo celkem 
asi 120 osob, z toho přibližně 20 
imobilních. Na místo byly povo-
lány jednotky požární ochrany. 
Dále se na místo sjely další složky 
IZS. Do doby příjezdu jednotek 
hasičů probíhala evakuace objektu 
zaměstnanci Centra sociální péče. 
Úkolem zasahujících bylo objekt 
evakuovat – tedy osoby efektiv-
ně vyhledat, evakuovat, ošetřit 
a zaevidovat. K evakuaci byly 
použity únikové cesty po scho-
dišti a evakuační výtah. Asi 10 
osob bylo zachráněno z balkonu 
pomocí automobilového žebříku 
AZ 30. Jedna zraněná osoba byla 
zachráněna lezeckou skupinou 
pomocí lezecké techniky po vnější 
fasádě objektu. Shromažďovací 
místo pro evakuované osoby bylo 
v přilehlé jídelně Centra sociální 
péče. Dalším úkolem hasičů bylo 
vyhledat ohnisko požáru, násled-
ně požár zlikvidovat a budovu 
odvětrat. Do zásahu byly postup-
ně nasazovány JPO v pořadí, 
jak dojížděly na místo události. 

V červnu přijalo Krajské ope-
rační a informační středisko Hasič-
ského záchranného sboru Středo-
českého kraje informaci o požáru 
nákladního automobilu na silnici 
mezi obcemi Předboř a Kašovice 
v okrese Praha-východ.  Jelikož 
oznamovatel uvedl, že z vozidla 
šlehají vysoké plameny, vyslal 
operační důstojník na místo pro-
fesionální hasiče z Říčan spolu 

Hasiči ze stanic Uherské Hra-
diště a Zlín se sjeli v Popovicích 
na Uherskohradišťsku u dopravní 
nehody nákladního a osobního 
vozidla. Zraněný byl řidič osobního 
auta, který skončil v péči posádky 
zdravotnické záchranné služby. Při 
střetu vozidel došlo k poškození 
nádrže náklaďáku a k masivnímu 
úniku nafty. Ta se rozlila na silnici 
do plochy o délce okolo 200 metrů. 
Zasahující hasiči skvrnu zasypali 
velkým množstvím sorbentu. Zbylou 
naftu přečerpali do barelů, aby zame-
zili jejímu dalšímu úniku na cestu. 
Poté postupně odklízeli použitý 
sorbent. Na závěr pracovníci správy 
a údržby silnic zametli povrch silnice 
zametacím vozem. 

por. Mgr. Lucie Javoříková, 
HZS Zlínského kraje

Čtyři hasičské jednotky vyjely 
v červnu k vážné nehodě na dálnici 
D2 ve směru na Brno. Po příjezdu 
hasičů bylo zřejmé, že jeden náklad-
ní vůz havaroval v pravém pruhu 
do zadní části dalšího nákladního 
vozidla. Kabina byla po nárazu zde-
formovaná a v ní zůstal zaklíněný 
řidič, který na místě svým zraněním 
podlehl. Druhý řidič skončil v péči 
ZZS, která na místo vyslala také vr-
tulník.  Hasiči zajistili místo nehody 
proti požáru, zasypali uniklé pro-
vozní náplně a po vyšetření nehody 
od sebe odtrhli oba nákladní vozy. 
Následovalo vyproštění usmrceného 
řidiče pomocí hydraulických nástro-
jů.  Po celou dobu zásahu byl provoz 
na D2 ve směru na Brno odkloněn 
mimo dálnici.   

Jaroslav Mikoška,
tiskový mluvčí HZS JmK 

Jednotky profesionálních hasičů 
ze stanic v Humpolci a Zruči nad 
Sázavou (Středočeský kraj) společ-
ně s jednotkou sboru dobrovolných 
hasičů z Čechtic vyjely k ohláše-
nému střetu osobního a náklad-
ního vozidla na 78,5 km dálnice 
D1 ve směru na Brno. Z havarova-
ného osobního vozu museli hasiči 
vyprostit zaklíněného zraněného 
řidiče za pomoci hydraulického 
nářadí. Po vyproštění byl zraněný 
muž předán do péče posádky ZZS. 
Kromě sanitního vozu na dálnici 
přistál také vrtulník LZS. Po střetu 
zůstala dálnice ve směru na Brno 
neprůjezdná. Hasiči provedli na ha-
varovaných vozidlech protipožární 
opatření a místo události technicky 
zabezpečili. Příčina, průběh a veš-
keré okolnosti dopravní nehody 
jsou předmětem policejního vy-
šetřování.

kpt. Ing. Bc. Petra Musilová,
HZS Kraje Vysočina

Chemickou reakci v sudu 
s barvou řešili hasiči ve firmě 
v Českých Budějovicích. Reakci 
v dvousetlitrovém plechovém sudu 
způsobovala sraženina a pracov-
níkům firmy se sud s barvou ne-
dařilo ochladit. Hasiči jej vyvezli 
z budovy ven a ponořili do nádrže 
s vodou. Teplota však stále rostla. 
Termokamerou jednotka naměřila 
nejprve 100 °C, přibližně o čtvrt 
hodiny později dokonce 150 °C. 
Hasiči se proto rozhodli sud ote-
vřít a reakci zastavit.

Po otevření sudu byla naměřená 
teplota 110 °C. Jednotka k sudu 
připravila pohotovostní vedení 
pěny a napojila se na místní hyd-
rant. Hasič oblečený v chemickém 
obleku pak ze sudu s barvou vy-
jmul sraženinu, která způsobovala 
reakci, a dal ji do jiného připrave-
ného sudu. Teplota barvy pak již 
rychle klesla. 

HZS Jihočeského kraje 

Na silnici č. 252 z Velké Úpy 
na Horní Malou Úpu došlo v červ-
nu k pádu stromu na projíždějí-
cí osobní automobil. Na místo 
události byly vyslány jednotky 
profesionálních hasičů z Trut-
nova a dobrovolní hasiči z Pece 
pod Sněžkou a Horního Maršo-
va. Zásah si vyžádal spolupráci 
s PČR a ZZS KHK. Hasiči jednu 
osobu vyprostili a předali do péče 
záchranářů, ta byla vrtulníkem 

Požár lesního porostu na ploše 
zh r uba 6000  met r ů čtvereč -
ních likvidovali profesionální 
i dobrovolní hasiči u Stříbrné 
na Kraslicku. Byl vyhlášen II. 
stupeň požárního poplachu, mís-
to události bylo v nepřístupném 
terénu na vrcholu kopce Bukovec 
bez jakékoliv možnosti doplnění 
požární vody. Bylo tak potře-
ba zajistit kyvadlovou dopravu 
vody na požářiště dostatečným 
počtem cisteren, zároveň bylo 
nutné natáhnout hadicové vedení 
do prudkého kopce více než 400 

Šest jednotek hasičů zasaho-
valo v centru Českého Těšína 
(okres Karviná) u požáru bytu 
v 6. patře (7. NP) bytového domu. 
Hasiči odtud zachránili tři osoby, 
včetně jednoho dítěte, které vy-
vedli do bezpečí v parat maskách, 
všechny vyvázly bez zranění. 
Dalších 12 osob bylo evakuová-
no. Během zásahu hasiči objevili 
v hořícím bytě tělo bez známek 
života. Do ulice Sokola Tůmy 
vyjely čtyři jednotky Hasičského 
záchranného sboru Moravsko-

Součástí cvičení byl také nácvik 
komunikace s tělesně či mentálně 
postiženými osobami. Proto byl 
ke cvičení přizván i psycholog 
HZS Pardubického kraje. Cvičení 
vzniklo na základě společného 
zájmu vedení Centra sociální péče 
města Ústí nad Orlicí a Hasičského 
záchranného sboru Pardubického 
kraje na posouzení možností 
evakuace objektu bytového domu 
Centra sociální péče. Cílem cviče-
ní bylo zjistit a prověřit součinnost 
základních a ostatních složek IZS 

s dobrovolnými hasiči obcí Svojšo-
vice a Velké Popovice. První jed-
notky už cestou k zásahu uváděly, 
že vidí velký dým nad určeným 
místem. Po příjezdu k události bylo 
velitelem zásahu potvrzeno, že po-
žár zasáhl celý automobil a obě 
osoby, které ve vozidle cestovaly, 
jsou v bezpečí mimo něj. Hasiči 
v dýchací technice nasadili k li-
kvidaci požáru dva vodní proudy 

a personálu centra sociální péče 
při zdolávání mimořádné událos-
ti, nácvik činností jednotlivých 
účastníků v konkrétním prostředí 
při společném zásahu, ale také 
ověření funkčnosti spojení mezi 
složkami IZS na místě události 
a koordinace na úrovni operačních 
středisek složek IZS a seznámení 
se s prostředím budovy centra 
sociální péče.

dle zprávy 
por. Bc. Venduly Horákové, 

HZS Pardubického kraje 

transportována do nemocnice. Tři 
cestující ve voze na místě zemřeli. 
Poškozené vozidlo jsme vypros-
tili z pod kmenu ve spolupráci 
s externí firmou. Událost nadále 
vyšetřuje PČR. Komunikace byla 
následně uzavřena z důvodu mož-
ného rizika pádu dalších stromů.

dle zprávy 
por. Zuzany Strouhalové

HZS KHK

metrů daleko. Kvůli nepřístupné-
mu terénu vyžádal velitel zásahu 
na místo také letecké hašení. Vr-
tulník provedl devět shozů vody 
na místo požáru, tím se podařilo 
zastavit šíření ohně ve vyschlém 
lesním porostu. Hasiči následně 
dál prolévali zasaženou část lesa 
a ručně prohrabávali podloží, kde 
se oheň šířil skrytě. Likvidace 
požáru trvala osmnáct hodin, 
místo požáru si převzali pracov-
níci lesní správy. Příčina požáru 
je v šetření. 

HZS Karlovarského kraje 

slezského kraje (HZS MSK) – 
ze stanic Český Těšín, Třinec, 
Havířov a Karviná, společně 
s nimi dvě jednotky dobrovol-
ných hasičů – Český Těšín-Město 
a Český Těšín-Mosty. Hasiči pou-
žili k hašení oknem dva výsuvné 
automobilové žebříky (ze stanic 
HZS MSK Český Těšín a Kar-
viná). Okolnosti vzniku požáru 
a úmrtí jsou v šetření specialistů 
z HZS MSK a Policie ČR. Škoda 
na bytě dosud nebyla vyčíslena.

HZS MSK

a následně pěnu. Po úspěšné loka-
lizaci hasiči vozidlo zkontrolovali 
termokamerou, následně nahlásili 
likvidaci a po sbalení materiálu 
se vrátili zpět na své základny. 
Škoda byla předběžně vyčíslena 
na jeden milion korun. Příčinou 
požáru je technická závada.

dle zprávy 
por. Ing. Terezy Sýkora Fliegerové,  

HZS Středočeského kraje
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Velký požár finského Turku
Běsnění ohně se  v  minulosti nevyhnu-
lo ani městům ve Skandinávii. Patří mezi 
ně  i  Velký požár finského Turku z  roku 
1827. Příběh této ohnivé apokalypsy 
je obsahem dnešní tematické stránky Ha-
sičských novin.   
Turku je významné kulturní, spo-
lečenské a ekonomické centrum 
jihozápadního Finska. Město bylo 
založeno již ve 13. století při ústí 
řeky Aury do Baltského moře. Pro-
sperující sídlo platilo za „Paříž se-
veru“. Do roku 1812 bylo dokonce 
správním centrem Finska. V sou-
časnosti je šestým nejlidnatějším 
finským městem, které je proslulé 
i svými loděnicemi, kde vznikají 
největší osobní lodě světa.   Název 
Turku pochází ze staroslovanského 
výrazu označujícího tržiště. 

Obnova města
Devastující požár, který zde vznikl 
4. září 1827, zničil plných sedm-

desát pět procent plochy měst-
ské zástavby. Zahynulo při něm 
27 lidí, počet zraněných se počítal 
na stovky, 11 000 obyvatel zůstalo 
po požáru bez střechy nad hlavou.  
Všechno zlé je i k něčemu dobré. 
To byl i případ požáru Turku, který 
umožnil komplexní a velkorysou 
obnovu města. Naplánoval ji a re-
alizoval německý architekt Carl 
Ludwig Engel, který vtiskl svoji 
architektonickou vizi i Helsinkám. 
Moderní Turku má díky němu pře-
hledný půdorys charakteristickými 
pravoúhlými ulicemi v centru.  
Výstavba nového Turku po roce 
1827 se stala vzorem i pro mo-
derní urbanistická řešení dalších 
finských měst.  

Popis požáru 
Velkému požáru Turku v roce 

1827 přecházelo ničivé řádění oh-
nivého kohouta v roce 1681. Požár 
v roce 1827 byla však nejen největší 
v dosavadní historii města, ale zů-
stává také nejrozsáhlejším požárem 
města v celé finské historii. Jak 
k požáru došlo? Hořet začalo 4. září 
1827 v domě měšťana Carla Gusta-
va Hellmagna v kopcovité lokalitě 
Aninkaistenmäki. Bylo krátce před 
devátou hodinou večerní. Příčinou 
požáru byly pravděpodobně jiskry 
létající z komína. Oheň se rychle 
rozšířil po severní čtvrti Turku. 
Bleskovému posunu ohnivého pole 
napomáhaly samozřejmě i početné 
dřevěné objekty. Požár se začal šířit 
i do jižní čtvrti. Plameny překonaly 
též vodní bariéru řeky Aura. Před 
půlnocí hořela i historická čtvrť 
okolo slavné katedrály. Do konce 
dalšího dne bylo již jasné, že ko-
nečný účet požáru bude katast-
rofální: tři čtvrtiny Turku lehly 
popelem.  Zničena byla i katedrála 
a důležité administrativní městské 
a státní objekty. Rozsahu katastrofy 

napomohlo i velmi suché počasí 
a fakt, že mnoho obyvatel Turku 
bylo osudového dne na výročním 
trhu ve městě Tampera. Chyběli 
tak lidé, kteří mohli v rámci ha-
sebních prací zamezit šíření ohně 
v městském katastru.  Škody his-
torického rázu byly nevyčíslitelné. 
Shořel například  archiv finských 
středověkých rukopisů    

Záchrana katedrály
Pro Finy byl Velký požár Turku ná-
rodní katastrofou. Některé důležité 
instituce byly po události přemís-
těny do Helsinek. Nejvýznamnější 
budovy (včetně katedrály) byly 
pečlivě rekonstruovány. Záchrana 
katedrály byla pro Finy věcí cti.  
Jde o jednu z nejvýznamnějších 
a nejstarších finských architek-
tonických památek. Původně byl 
kostel katolický, v současnosti 
ho využívá protestantská Finská 
evangelická luteránská církev 
a je sídlem jejího arcibiskupa 
v Turku. Katedrála byla postavena 
v letech 1276-1300. Během 15. 
století byly podél severní a jižní 

strany lodi přistavěny postranní 
kaple s oltáři věnovanými různým 
světcům. V katedrále je pohřbena 
i švédská královna Karin Mån-
sdotterová. Katedrála v Turku 
hostila charitativní koncert, je-
hož výtěžek byl věnován obnově 
pařížské katedrály Notre-Dame, 
která v roce 2019 čelila velkému 
požáru (o výročí požáru Notre-
-Dame jsme psali v předminulém 
čísle Hasičských novin).   Patronem 
tohoto koncertu, na kterém zazněla 
díla Wolfganga Amadea Mozarta, 
byl arcibiskup Finské evangelické 
luteránské církve.   

Ohlasy v kultuře
Další zničené objekty se dočkaly 
v rámci obnovy významnější 
přestavby. Patří k nim i budova  
radnice a tamního cukrovaru.  
Oblast, která byla ničivého půso-
bení ohně ušetřena, bylo později 
otevřena jako historický skanzen 
připomínající staré Turku. V roce 
2011 byla uspořádána velkorysá 
výstava prezentující Velký požár 
Turku. V maximální míře  byly 
v této expozici využity i moderní 
technologie včetně 3D modelu měs-
ta, který ukazoval Turku na počát-
ku devatenáctého století. K požáru 
Turku v roce 1827 se nedávno vrátil 
i úspěšný muzikál s heavymetalo-
vou hudbou. Oheň řádící v Turku 
v devatenáctém století inspiroval 

též filmaře k natočení úspěšného 
dokumentárního snímku. Zajíma-
vé reminiscence na ničivý požár 
v roce 1827 poskytují bezesporu 
archeologické vykopávky v centru 
města. Archeologové se především 
zajímali o prostor dávného měst-
ského tržiště.  Na místě vykopávek 
byly identifikovány různé kulturní 
vrstvy od 14. do 19. století. Většina 
výplňových vrstev pochází právě 
z roku 1827, kdy byly vylámány 
klenby pod zděnými domy a zasy-
pány troskami z vyšších pater. Tyto 
výplňové vrstvy jsou nyní silné 
až tři metry. Dokumentace arche-
ologických vykopávek, sledujících 
i stopy požáru v roce 1827, byla 
provedena laserovým scenováním 
a vizualizována pomocí 3D kame-
ry. Expozici tehdy navštívilo přes 
5000 návštěvníků.  

Epilog
Pokud by nyní hořelo v Turku, kdo 
bude požáru čelit? Budou to profesi-
onální i dobrovolné hasičské sbory.  
Právě dobrovolné hasičské sbory 
mají ve Finsku důležitou úlohu při 
zvládání krizových situací. Ročně 
uhasí finští hasiči přibližně 12 000 
požárů. Při lesních požárech jim 
pomáhají  i útvary finských ozbro-
jených sil.  Červený kohout by dnes 
v ulicích Turku asi daleko nedošel… 

připravil Mirek Brát

Požár Turku se zapsal do dějin

Současná podoba města

Hasičský automobil finských hasičů

Lidé s požárem usilovně bojovali. 

Zničena byla i historická katedrála Bilance požáru zanesená do mapy. Zničené oblasti města jsou označené šedou barvou, uchráněná zástavba červeně 

zdroje foto: 
Carl Ludvig Engel, Public domain, via Wikimedia Commons,  Johan, 
CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wiki-
media Commons,  Timothy Titus, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons,  Gustaf Wilhelm Finn-
berg, Public domain, via Wikimedia Commons,  Robert Wilhelm Ekman, 
Public domain, via Wikimedia Commons, Maanmittaushallitus., CC BY 4.0 
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Za hasičskou historií do obce Výrovice
V dnešním zastavení naší pravidelné rubriky věnované starší historii 
sborů dobrovolných hasičů v různých částech naší republiky se podívá-
me do obce Výrovice v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji. Žije zde 
171 obyvatel. Dějiny SDH ve Výrovicích se začínají psát v roce 1897. 
Jak zaznamenala kronika: 10. srpna 1897 vypukl v obci Výrovice požár 
u pana Jakuba Groise č. 7, který se rozšířil z jedné strany na stavení pana 
Šimona Ambrozka č. 8 a z druhé strany na stavení pana Bedřicha Fialy 
č. 6 a pana Jana Švejdy č. 5. Stavení lehla popelem mimo stodoly p. Amb-
rozka. Při požáru bylo sledováno, jak nevyhnutelné je zapotřebí zakoupení 
stříkačky a založení sboru. Vznik sboru dobrovolných hasičů je datován 
dnem 28. prosince 1897, kdy byly podepsány stanovy předsednictvem 
sboru a schváleny místodržitelským výnosem dne 17. ledna 1898 pod 
župu č. 620. Sbor poprvé zasahoval u požáru v roce 1898 v Kyjovicích. 
Na popud učitele a zároveň jednatele sboru Františka Kadrnožky roku 
1914 bylo rozhodnuto o založení knihovny, kterou částečně financoval 
sbor. V počátku bylo zakoupeno z prostředků sboru knih za 24 Kč. Dne 
29. července 1914 vypukla světová válka. Členové sboru byli z větší části 
všichni ve válce, proto celou správu sboru převzal bratr náčelník Antonín 
Kuřitka č. 25, který po tuto dobu spravoval majetek sboru. Po převratu 
v roce 1918 bylo pořádáno sborem více zábav, kde bylo přičiněním členů 
a přízní občanů získáno více finančních prostředků do pokladny. Dne 
18. 1. 1939 byl zvolen vzdělavatelem sboru učitel Metoděj Pospíchal, 
pro svoji činnost v odboji byl gestapem v září 1941 zatčen a 22. 11. 1941 
popraven v koncentračním táboře v Osvětimi. Před bývalou školou je jeho 
pamětní deska. 

foto rekonstruované hasičské zbrojnice, 
autor Jakub Morávek, zdroj hasicarny.cz

HASIČSKÁ HISTORIE

Dnes máme v naší pravidelné rubrice informaci o projektu nové pojistné 
kalkulačky od První hasičské, dceřiné společnosti HVP a.s., se zaměře-
ním na online prodej občanských pojistných produktů prostřednictvím 
webové platformy www.siggy.cz. Jak kalkulačka funguje? Kalkulačka 
Vám přehledně porovná všechny dostupné produkty na pojistném trhu. 
Nyní tak máte možnost si sjednat svou pojistku z pohodlí domova, přes 
svůj osobní počítač nebo mobilní telefon. Jaké produkty nabízí? Nabídka 
(samozřejmě nejen pro hasiče) začíná u pojištění vozidel a k této nabídce 
v blízké budoucnosti přibude možnost pojištění majetkové a odpověd-
nostní.  Zapojit se do projektu může opravdu každý, nejenom pojistit 
sám sebe jako klient, ale také přihlásit svůj sbor nebo jako člen sboru 
v roli tipaře pojistek. Přihlášením získáte možnost odměny jak pro sebe, 
tak pro Váš sbor.

 INFO PRO HASIČE

Dobrovolní hasiči zasahovali při srážce vlaku 
s lokomotivou
Slovenští profesionální i dobrovolní hasiči zasahovali v nedávné době 
u srážky vlaku s lokomotivou. Vážná nehoda se stala na železniční trati 
v linii mezi Varínem a Vrútkami v Žilinském kraji. Několik desítek lidí 
utrpělo středně těžká a lehká zranění, čtyři osoby se zranily těžce. Ne-
hoda se naštěstí obešla bez ztrát na životech.  Do osobního vlaku, který 
stál kvůli poruše, nabourala lokomotiva, která mu jela na pomoc. Přesné 
příčiny nehody jsou stále předmětem vyšetřování. Na místě zasahovali 
profesionální hasiči z Martina, Žiliny a Trenčína. V lokalitě pracovala 
i Záchranná brigáda Hasičského a záchranného sboru Slovenské republiky 
včetně evakuačních autobusů. Nehoda si vyžádala též nasazení dobrovol-
ných hasičů z obcí Sučany, Priekopa a Martin-Priekopa. Situaci na místě 
řešil i posttraumatický tým.      

zdroj foto: FB Policie Slovenské republiky  

Krajské kolo hry PLAMEN

Hasiči z Dubicka se těší 
z nového automobilu

Krajské kolo 
dorostu KSH 

Plzeňského kraje

Přesná "vodní muška" Ocenění těch nejlepších

Novému automobilu bylo i požehnáno

Společná radost ze společného úspěchu

Moravskoslezského kraje se konalo ve dnech 10. a 11. června ve Frýdku-
-Místku. Páteční ráno s  trvajícím deštěm však organizátorům nevěsti-
lo nic dobrého a následné zprávy o bleskových záplavách, které postihly 
Frýdeckomístecko a jeho okolí, jejich nervozitu jen zvyšovaly. S postupu-
jícím časem začal déšť ustávat a místy se objevilo i sluníčko. Nervozita 
se zmenšovala a po kontrole trasy ZPV se ukázalo, že po mírných úpra-
vách by mohlo vše proběhnout podle připraveného plánu.

Závody detailně 
Různých nepříjemných hlá-

šení se nezalekli ani soutěžící 
a k odpolední prezenci zahajo-
vací disciplíny: závodu hasič-
ské všestrannosti, který probíhal 
v původně plánovaném prostoru, 
se dostavilo všech 12 kolektivů 
MH z šesti okresů Moravskoslez-
ského kraje. Při plnění úkolů první 
disciplíny: ZPV si nejlépe vedli 
MH SDH Mniší (NJ), což jim při 
výsledném čase 26:41 vyneslo 
1. místo. Na 2. místě se umístili 
MH z Vratimova (OV, 28:25) a 3. 
příčku získali MH z Raškovic 
(FM, 29:18).  Další disciplíny byly 
plněny následující den na stadionu 

V červnu hasiči Dubicko (okres 
Šumperk, Olomoucký kraj) slav-
nostně převzali  nový hasičský 
automobil Volkswagen Transporter 
4x4, který byl požehnán Mons. 
Antonínem Baslerem. Vozidlo 
je určeno pro přepravu 8 osob, kufr 
je oddělen mříží. Palivem je nafta, 
nejvyšší rychlost 180km/h,  převo-
dovka manuální.  Vůz je vybaven 
modro-červenými led majáky. 
Pro práci kolem vozu je vozidlo 
po stranách vybaveno bílými svět-
lomety. Pro snadnější parkovaní 
jsou na vozidle umístěny parkovací 
senzory. Na palubní desce je upev-
něna  vozidlová radiostanice, mezi 
předními sedadly jsou k dispozici 
přenosné radiostanice. Na místě 
velitele je umístěna lampička. 
Kufr je vybaven výsuvným stolem,  
který je určen pro přepravu čerpa-
dla, elektrocentrály a dalších věcí 
potřebných k úspěšnému zásahu. 
Na levé straně kufru jsou umístěny 
přenosné hasicí přístroje, zdravot-

V sobotu 18. června 2022 pro-
běhlo na Městském stadionu v Plz-
ni krajské kolo dorostu. Soutěže 
se zúčastnila dvě družstva doros-
tenek a jedno družstvo dorostenců. 
Dále se soutěže zúčastnilo v přebo-
ru jednotlivců 15 dorostenek a 20 
dorostenců. Slavnostního zahájení 
se zúčastnil také náměstek hejtma-
na Plzeňského kraje Petr Vanka, 
starosta Městského obvodu Plzeň 
3 Mgr. David Procházka a mís-
tostarosta Městského obvodu Plzeň 
3 Ing. Petr Baloun. V kategorii 
dorostenek si vítězství vybojovalo 
družstvo Úněšova z okresu Pl-
zeň-sever. Druhé místo obsadilo 
družstvo z Dobřan okres Plzeň-
-jih. V kategorii dorostenců budou 
na M ČR dorostu reprezentovat Pl-
zeňský kraj dorostenci z SDH Ma-
nětín okres Plzeň-sever. V přeboru 
jednotlivců kategorie dorostenky 
mladší si první místo vybojovala 
Barbora Novotná SDH Brod nad 
Tichou okres Tachov, v kategorii 
dorostenky střední si první místo 

Slezan FM.  Dobře připravené sou-
těžní tratě a usmívající se sluníčko, 
které vítalo soutěžící i diváky 
již při ranním slavnostním zaha-
jovacím nástupu, předpovídaly 
pohodový průběh celé soutěže.  
Ve štafetě 4 x 60 m si prvenství 
vybojoval kolektiv z Hájova (NJ, 
čas 40,32 s) a Mniší se s časem 
41,92 s umístilo na 3. místě za ko-
lektivem MH z Hněvošic (OP, 
s časem 40,75 s).   MH z Mniší opět 
zvítězili ve štafetě CTIF, kterou 
zvládli s časem 71,94 s. Na 2. místě 
se umístili MH z Hájova (čas 73,11 
s), na 3. místě mladí hasiči z Dol-
ních Životic (OP, 73,61). Štafeta 
požárních dvojic (s časem 48,79 s) 
opět přinesla vítězství MH z Mni-

nický batoh, vyprošťovací sekera. 
Na pravé straně kufru je umístěné 
přídavné magnetické osvětlení, 
které je napájeno z vozu. V zadních 
dveřích jsou  zastavovací terče. 
Na střeše je instalována schránka 
na technické prostředky. Vedle 
ní je dvojice tubusů na savice Vo-
zidlo je na straně řidiče vybaveno 
zásuvkou pro dobíjení akumuláto-
rů, aby bylo vždy připraveno k vý-
jezdu. Hasičům bylo slavnostně 
předáno nové vozidlo od starosty 
obce, poté bylo požehnáno  aby 
se vždy vrátilo i s posádkou v po-
řádku od každého zásahu. Poté 
si lidé mohli prohlédnout nový 
vůz. Během akce byla předvedena 
činnost mladých hasičů, kteří  uká-
zali štafetu požárních dvojic a ná-
sledně požární útok. Hasiči během 
celé akce prodávali občerstvení,  
aby strávený čas byl pro všechny 
co nejpříjemnější.

Ondřej Horníček, 
foto: archiv autora

vybojovala Štěpánka Kalná z SDH 
Bystřice nad Úhlavou okres Klato-
vy a v kategorii dorostenky starší 
si první místo vybojovala Michaela 
Marešová SDH Planá okres Tachov. 
V přeboru jednotlivců  kategorie 
dorostenci mladší si první místo 
vybojoval Tadeáš Voříšek SDH 
Letkov okres Plzeň-jih, v kategorii 
dorostenci střední si první místo 
vybojoval Ondřej Šiška SDH Dob-
řany okres Plzeň-jih a v kategorii 
dorostenci starší si první místo vy-
bojoval David Drnek SDH Letkov 
okres Plzeň-jih. Medaile, diplomy 
a věcné ceny předávali starosta 
Krajského sdružení Josef Černý, 
starosta OSH Plzeň-jih Vladimír 
Vozka a vedoucí KORM Micha-
ela Valešová. Velké poděkování 
za zabezpečení kvalitní soutěže 
patří OSH Plzeň-jih, technické 
četě a rozhodčím. Poděkování také 
patří všem závodníkům a jejich 
vedoucím! 

KSH Plzeňského kraje 

ší (NJ). Na 2. místě se umístili 
MH z Hájova (NJ; 49,34 s) před 
mladými hasiči z Dolních Životic 
(OP; 53,01 s), kteří získali 3. místo. 
Zdálo se, že mladým hasičům SDH 
Mniší (NJ) již nic nestojí v cestě 
k vítězství v soutěži. Aby to ale 
nebylo tak jednoduché, u obou 
požárních útoků (PÚ s překážkami 
CTIF a PÚ Plamen) si paní Štěstěna 
„odskočila“ k jiným kolektivům. 
PÚ s překážkami CTIF přinesl 
vítězství MH z Raškovic (FM, čas 
52,70 s) před MH z Mniší (54,83 s) 
a Dolními Životicemi (OP, 57,24 s).  
V PÚ Plamen se mladí hasiči SDH 
Mniší (s časem 29,68 s) umístili 
až na 6. místě. Do čela této disciplí-
ny se dostali MH SDH Pustkovec 

(OV, čas 21,50 s) před mladými 
hasiči ze Skalice (FM, čas 23,97 s) 
– 2. místo a MH z Vratimova (OV, 
čas 24,14 s) – 3. místo.

Epilog
V závěrečném hodnocení se pře-

ci jen štěstí vrátilo ke kolektivu 
MH SDH Mniší, kteří si se svými 
většinou „medailovými“ výkony 
odvezli z Frýdku-Místku celkové 
vítězství v krajském kole i právo 
reprezentovat kraj na MČR. Dru-
hé místo náleží mladým hasičům 
z Hájova (NJ) a třetí mladým 
hasičům ze Skalice (FM).  Za po-
hodový průběh celé soutěže je třeba 
poděkovat především soutěžícím, 
rozhodčím a také organizátorům 
(OSH Frýdek-Místek) a sponzo-
rům. V neposlední řadě si po-
děkování zaslouží i diváci, kteří 
soutěžící povzbuzovali k těm nej-
lepším výkonům, a sluníčko, které 
svým hřejivým svitem „tlumilo“ 
vrtochy větru.  

J. Dumbrovský, 
foto: archiv autora
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Vítězem letošního ročníku soutěže Slezská Harta 2022 se stal tým 
z HZS hl. m. Prahy.  Námětem soutěže je poskytnutí první pomoci 
a záchrana osob z vodní hladiny a břehů, základní ošetření a transport 
pomocí motorového člunu. To vše v „mokrých“ kulisách vodní ná-
drže Slezská Harta.  
Tento námět vychá-
zí z osvědčeného 
modelu obdobných 
soutěží pořádaných 
ILS (International 
Life Saving) a VZS 
ČČK. Na akci par-
t icipovala Vodní 
záchranná služba 
Českého červeného 
kříže Bruntál. 

(HZS MSK)

Hasiči na síti LX.

V dnešním čísle Hasičských novin se v naší pravidelné rubrice za hasič-
skou webovou prezentací (jak jsme slíbili) vypravíme do obce Roštění 
v okrese Kroměříž ve Zlínském kraji, na rozhraní Hané a Valašska. 
Důvodem je fakt, že bychom naši rubriku chtěli nyní využít k prezentaci 
hasičských webů, které uspěly v soutěži v rámci Hasičských slavností 
Litoměřice 2022.   Jaká je historie dobrovolných hasičů v obci Roštění? 
Dejme slovo hasičské kronice: 19. března 1899 proběhla, řeklo by se schů-
ze přípravná, kde byl zvolen prozatímní výbor Sboru dobrovolných hasičů, 
jehož předsedou byl zvolen starosta obce František Svačina a náčelníkem 
učitel Jan Svoboda. Ustavující schůze se konala 6. září 1899, předsedou 
byl zvolen František Zlámal, předsednictvo dále tvořilo šest členů: Jan 
Svoboda jako náčelník, Josef Svačina, Josef  Doleželík, Jan Hnilica, Ignác 
Hejníček a Josef Nevřala. Peníze pro činnost získával sbor především 
z členských příspěvků, darů a také pořádáním zábav či ostatkového 
průvodu a divadelních představení. V roce 1901 měl sbor 25 činných a 37 
přispívajících členů. O více než 120 let poději má SDH Roštění i velmi 
přehlednou a líbivou webovou prezentaci. Je umístěna na zabezpečené 
doméně prvního řádu. Nechybí zde množství technických vychytávek 
včetně mapy webu, RSS kanálů i vyhledávače. Odkazy na webu vás 
provedou hasičskou historií i současností. Samozřejmostí je i vzorná 
aktualizace celé webové prezentace. 

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase

I rokem 2022 vás v Hasičských novinách provází rubrika, ze které by mož-
ná měl radost i pan Komenský. Proč? Protože právě on říkal: Svěřovat 
věci pouhé paměti znamená zapisovati je do větru, neboť naše paměť 
je prchává. Pamatujete si například, co se stalo v červenci 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 července roku 2018, kdy se konalo v Moravsko-
slezském kraji celkem 5 instrukčně metodických zaměstnání (IMZ) - 
zkráceně výcviků – pro členy jednotek sboru dobrovolných hasičů, které 
patří do systému tzv. předurčenosti pro záchranné a likvidační práce při 
dopravních nehodách. Výcvikem, organizovaným vždy Hasičským zá-
chranným sborem Moravskoslezského kraje (HZS MSK), prošlo celkem 
175 dobrovolných hasičů z pěti územních odborů (tedy okresů) Opava, 
Nový Jičín, Ostrava, Teoretická část všech školení byla zaměřena na al-
ternativní pohony vozidel (CNG, elektro), rozbory vybraných zásahů při 
požárech a dopravních nehodách se specifickými postupy.  

zdroj: HZS Moravskoslezského kraje 

Úvodní strana webu

Stránky SDH Roštění
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VE ZKRATCE

Super parta z Olešnice Mezi hasiči 
nestačí stárnout

Název vozidla napsal zápalkou
Soutěžní tým žen a mužů z Olešnice

IFA "Stružinka" se zástupkyněmi družstva žen

Maria Stará je hasičkou od roku 1963

Před více jak třiceti lety by nikdo neřekl, že ha-
siči z Olešnice u Turnova budou úspěšní na sou-
těžích. V roce 1990 byla obnovena činnost sboru 
po několik roků trvající stagnaci. Mezi těmi, kteří 
se rozhodli oživit hasičské dění, byly rodiny Mar-
kových, které hýbou hasičským sborem dosud.

„Začínali jsme od nuly, ale 
naštěstí se postupně zvyšovala 
členská základna a mohli jsme 
začít pořádat nejrůznější akce. 
Obnoven byl dětský karneval, 
mikulášská nadílka, sousedská 
posezení. To nám ale nestačilo, 
chtěli jsme jezdit na soutěže,“ 
uvedl starosta sboru Jiří Marek. 
„Na akcích, které jsme začali 
pořádat, jsme si vydělali nějaké 
peníze. Společně jsme odpracovali 
nemálo brigádnických hodin úpra-
vami veřejných obecních prostor. 
Do akcí se zapojili především naši 
mladí členové.“

Krok za krokem 
S přípravou na soutěže muži 

začali v roce 1991, kdy měli k dis-
pozici stroj PS 12 a starý materiál. 
Na obnovu techniky si museli 
f inanční prostředky postupně 
vydělat. V roce 1997  postavili 
novou mašinu a zakoupili po-
třebný materiál. Postupně zajistili 
překážky a  související materiál 

V letošním roce si SDH ve Stru-
žinci v okrese Semily připomněl 
138 let trvání. Stalo se tak v sou-
vislosti s oslavami 650 let založení 
obce. Připravili při té příležitosti 
Den otevřených dveří hasičské 
zbrojnice s malou prezentaci sbo-
ru. Veřejnosti nabídli prohlídku 
pohárů a diplomů ze soutěží, 
historické fotografie a několik 
technických exponátů. V krás-
ném areálu u rybníka rovněž 
představili účastníkům oslav své 
aktivity společně s dalšími spolky 
v katastru obce.

Pro hasiče v okrese Jičín je Ma-
rie Stará v dobrém slova smyslu 
akt ivním inventářem. Zvykli 
si ji pravidelně vídat na téměř 
všech soutěžích. Je pro ně jejich 
nezbytnou součástí. Marie Stará 
se stala hasičkou v roce 1963 
v SDH Jičín. Zanedlouho se stala 
členkou soutěžního týmu žen, kte-
ré startovaly na soutěžích v době, 
kdy hasičky spíše vzbuzovaly údiv 
a obdiv. Tehdy v rámci okresu totiž 
existovala pouhá 2 družstva žen. 
„Ženy jsou neopomenutelnou sou-
částí činnosti sboru. Soutěží, ak-
tivně pomáhají při akcích sborů, 
jsou vedoucími mládeže a zastá-
vají další funkce,“ doplnila Marie 
Stará. V roce 1970 se stala členkou 
tehdejšího Okresního výboru Sva-
zu požární ochrany a stála v čele 
okresní rady žen. Do dnešních 
dnů je členkou Výkonného výboru 
OSH Jičín. „Když se ohlédnu zpět, 
nesmírně si vážím toho, že v rámci 
okresu výrazně stoupla členská 
základna. Zatímco před třiatřiceti 
lety pracovalo na okrese třicet 
družstev žen, nyní se počet zvýšil 
na šestapadesát. Máme 164 ak-
tivních sborů s více jak 6,5 tisíců 
členy,“ uvedla. Marie Stará je do-
sud aktivní členkou SDH Brada 
Rybníček. Přestože zanedlouho 
oslaví významné životní jubileum, 
její elán je obdivuhodný. Pomá-
há zejména při akcích mládeže 
a je osvědčenou zapisovatelkou 
při hasičských soutěžích v rámci 
okresu. „Mezi hasiči jsem šťastná. 
Těší mě, že s hasiči napříč gene-
racemi nacházím společnou řeč 
Zvláště mě nabíjejí energií mladí 
lidé, proto nestačím stárnout,“ 
dodala s úsměvem Marie Stará, 
která je od roku 2007 nositelkou 
vyznamenání Zasloužilý hasič.

Věra Nutilová,
foto: autorka

na soutěže a tréninky. Ženy utvo-
řily družstvo o dva roky později 
a zapojily se do mnoha soutěží. 
V současnosti muži a ženy úspěš-
ně závodí v Jizerské lize. Před 
sedmi lety se v Olešnici rozhod-
li, že dají prostor také mladým 
hasičům, nyní jich mají 35. Děti 
jsou zapojeny do Superpoháru 
MH, což je klání kolektivů z obcí 
Olešnice, Hradiště, Sazemice, 
Svijany, Ploukonice, Žehrov, Pří-
šovice, Březina a Loukov. „Kaž-
doročně pořádáme akci Loučení 
s prázdninami, na programu 
jsou nejrůznější soutěže a jako 
bonus přespání na víceúčelovém 
obecním hřišti. Každoročně při-
pravujeme fotbalové utkání nejen 
hasičských týmů včetně občany 
oblíbeného sousedského posezení 
s hudbou,“ uvedla Eva Marková, 
jedna z vedoucích mládeže.

Reprezentují sbor i obec  
V roce 2017 jsme dali více 

prostoru mladým členům, kteří 

Aktivní sbor
Hasiči neopomněli veřejnosti 

připomenout nejvýraznější hasič-
ské akce sboru. Patřila k nim účast 
na vytvoření světového rekordu 
v dálkové dopravě vody v roce 
2002 na letišti Hradčany u Mimo-
ně. O osm roků později se podíleli 
na podobné akci, kdy trasa dopra-
vy vody vedla  až na nejvyšší vr-
chol Žďárských vrchů Devět skal, 
kterou uspořádali hasiči z okresu 
Žďár nad Sázavou. Pomáhali 
odstraňovat následky ničivých 

se zapojili do dění v obci. Během 
jednoho roku nash romáždi l i 
poloviční částku na st ř íkač-
ku PS 19, se k terou se nyní 
pravidelně zúčastňují Jizerské 
l igy a post upov ých soutěž í . 
„Musím zdůraznit, že zejména 
mladé týmy ohromně baví sou-
těže a díky tomu máme nema-
lou členskou základnu. Vážím 
si skutečnost i , že naši muži , 
ženy a mládež skvěle reprezen-
tují náš sbor a obec. Je skvělé, 
že ochotně a rádi pomáhají 
při přípravě kulturních akcí 
a zejména na brigádách. Jsou 
zkrátka super parta,“ upřesnil 
starosta sboru Jiří Marek. Dodal, 
že k posledním úspěchům sou-
těžního týmu patří letošní třetí 
místo žen a druhé pořadí mužů 
na okresní soutěži OSH Semily 
v požárním sportu v Turnově. 
Před šesti lety sbor oslavil 125 let 
trvání. Obecní úřad připravil při 
té příležitosti hasičům velké pře-
kvapení v podobě zbrusu nového 
praporu. A o rok později jim byl 
nejen pro účely jednotky (JPO V) 
předán dopravní automobil Ford. 
Vozidlo se stalo významným po-
mocníkem zejména při dopravě 
soutěžních družstev na soutěže. 

Věra Nutilová,
foto: autorka

povodní na Li-
berecku v roce 
2010, každo -
ročně pořádali 
hasičské bály, 
drakiády, čer-
tovské veselice, 
dětské karneva-
ly a zakončení 
prázdnin.

 
Sportovní 
úspěchy 

D r u ž s t v o 
mužů se účast-
ní okrskových 
soutěží v Libe-
reckém a Krá-
lovéhradeckém 

kraji. Od roku 2016 soutěžili muži 
coby družstvo smíšené a o dva 
roky později  bylo obnoveno 
a nově založeno družstvo žen, 
které soutěží společně s muži. 
„Několik let je naší oblíbenou 
soutěží Úlibický koláč, k terý 
je pořádaný při tamním posví-
cení. Jezdíme sem rádi, protože 
tato netradiční soutěž dokonale 
prověří všestrannost družstva, 
pravidelně v ní obsazujeme před-
ní umístění,“ připomněl starosta 
sboru Karel Hanuš.

Činnost jednotky 
Práce zdejšího sboru je úzce 

spojena s činností JSDH obce,  
například při pravidelných ško-
leních velitelů a strojníků, „sa-
moškolení“ podle výcvikového 
plánu a údržby techniky. Tech-
nika v podobě vozidla IFA W50 
LF 16 je předurčuje k pomocným 
pracím, dopravě vody a plnění 
cisteren při mimořádných udá-
lostech v katastru obce. Vyjíždí 
v průměru 6 x do roka ke spad-
lým stromům, lesním požárům, 
záplavám a zátopám. „Musím 
připomenout, že před třiačty-
řiceti lety jsme měli z nové IFY 
velkou radost a pokřtili jí Stru-
žinka. Vážím si toho, že jsem tehdy 
byl pověřen její jméno napsat 
na kapotu. Podařilo se, byť jsem 
tak učinil s pomocí obyčejné 
zápalky, kterou jsem namáčel 
v barvě. Při dnešních oslavách 
dostala Stružinka čestné místo 
u zbrojnice,“ dodal Karel Hanuš. 
V čele sympatické party hasičů 
stojí dvaatřicet let,  v mládí byl 
členem kolektivu mladých hasičů, 
později strojníkem a jednatelem.

Věra Nutilová, 
foto: archiv SDH Stružinec
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Křest hřiště proběhl 
požárním útokem 

Co jste hasiči? Křtili vozidlo! 

Požární útok na novém hřišti

V Martinicích v Krkonoších 
proběhla soutěž mladých hasičů 
v požárním útoku. „Jde o první 
soutěž, kterou dnes nyní pořádá-
me po šestatřiceti letech. Zhruba 
před deseti lety začal místní 
Sokol připravovat tréninkovou 
louku vedle fotbalového hřiště 
za vydatné pomoci obce a také 
členů SDH,“ uvedl Leoš Materna, 
starosta sboru. „Abychom hřiště 
důstojně zkolaudovali, napadlo 
nás, že křest by měl být v podobě 
okrskové soutěže. Současně také 
s mládeží, která je první na tomto 
hřišti po 36 letech. Takže se letos 
zrodil Martinovský pohár, ve kte-
rém budeme každoročně pokračo-
vat,“ doplnil starosta.

V červnu proběhlo v Březnici 
u Příbrami slavnostní předání no-
vého zásahového vozu březnickým 
dobrovolným hasičům s krycím 
názvem „Co jste hasiči? Křtili vo-
zidlo!“. Za finanční podpory Města 
Březnice, Středočeského kraje 
a Ministerstva vnitra se březničtí 
dobrovolní hasiči dočkali nového 
vozu SCANIA. Nedělní program 
zahájila kapela V Originál, která 
společně s dobrým počasím a stán-
kem pivovaru Herold zařídila, 
že návštěvníkům nechybělo téměř 
nic. Celý program komentoval pan 
František Polák, zkušený řečník 
s nesmírnými znalostmi v oboru. 
Zvědavé přihlížející uvítal mís-
tostarosta Březnice pan Roman Vá-
cha a starosta SDH Březnice Sva-
topluk Koňas. Po úvodních slovech 
přišlo na řadu předání čestných 
medailí členům březnického sboru, 
Bělčické mažoretky předvedli své 

Není malých soutěží
V Martinicích se zcela naplnilo 

úsloví, že „není malých soutěží“. 
Ta v Martinicích byla pečlivě 
připravená, měla plynulý průběh. 
Pořádající Martinice měly nejpo-
četnější zastoupení, tři družstva 
dětí, tři družstva žen a dva týmy 
mužů. Jak uvedl velitel sboru a jed-
natel Josef John, na soutěž přispěl 
dotací obecní úřad a hasičský sbor. 
Z prvenství v mladší kategorii 
mládeže se radoval Studenec A, 
prvenství ve starších žácích vy-
bojovaly Martinice A. Na nejvyš-
ším stupínku vítězů stanuly ženy 
a muži Martinic.

Práce s mládeží
Zdejší sbor se věnuje výchově 

mládeže od roku 2006. Tehdy 
se vedoucími stali Pavlína Mater-
nová a Jiří Kučera, v současnosti 
pomáhají trenéři Josef Nyklíček 
a Leoš Materna. V současné době 
je zapojeno do činnosti 20 dětí. 
„V první řadě se účastníme soutěží 
Plamenu, soutěží v okolí, věnujeme 

taneční formace a rožmitálští hasiči 
stříhání hydraulickými kleštěmi 
a vyprošťování z vozu. Hlavní 
ceremonie začala před třetí hodi-
nou, kdy za čestné fanfáry odjel 
starý vůz a po pár chvílích napětí 
se za bujarého potlesku zúčastně-
ných se objevil vůz nový. Po pří-
jezdu promluvil starosta Březnice 

se výletům. Náš sbor organizuje 
pro mladé hasiče a další děti z obce 
a okolí už jedenáct let Pohádkové 
putování. Letos pořádáme hasičský 
tábor v Roudnici v Krkonoších. Bu-
deme hrát hry týkající se pohádek, 
zajdeme do kina, na bowling a plá-
nujeme výlet na Rezek, do muzea 
v Poniklé, na Benecko a na vrch 
Žalý,“ uvedla Pavlína Maternová. 
Dodala současně, že je společně 
se sborem pyšná na skutečnost, 
že z mladých hasiček vychovali 
v předešlých letech skvělé doros-
tenky. V roce 2011 na mistrovství 
republiky v Ostravě hájily barvy 
Martinic dorostenky Míša Vanclo-
vá a Daniela Hájková, o dva roky 
později se Míša opět zúčastnila 
republikového kola v Jablonci nad 
Nisou. „V kolektivu máme velice 
zdatné a šikovné děti, proto věřím, 
že zanedlouho se některé probojují 
opět do vyšších kol Plamenu. Přála 
bych si také, aby se během násle-
dujících let mladí hasiči stali členy 
našeho sboru,“ dodala.

Věra Nutilová,
foto: autorka

pan Petr Procházka a společně 
s farářem březnické farnosti panem 
Gumenickým vozidlu požehnali. 
Přejme tedy novému vozu co nejvíc 
zásahů s dobrým koncem, a ještě 
více zachráněných životů! 

Svatopluk Koňas,
starosta SDH Březnice

VE DNECH  
26. až 28. SRPNA  

2022 
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MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,  Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje  
a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

pořádají

Mistrovství ČR 
v požárním sportu družstev

profesionálních a dobrovolných hasičů

PÁTEK 26. SRPNA 2022
Hasičský stadion Hradec Králové
14.00–16.15 výstup do 4. podlaží cvičné věže HZS ČR 
16.15–16.30 finále o mistra HZS ČR

Městský atletický stadion Hvězda Pardubice 
18.30 slavnostní zahájení mistrovství hasičů
19.15  vyhlášení mistra HZS ČR ve výstupu  

do 4. podlaží cvičné věže

 

SOBOTA 27. SRPNA 2022 
Městský atletický stadion Hvězda Pardubice
08.00–10.30 běh na 100 m s překážkami (muži SDH)
09.00–13.30 běh na 100 m s překážkami (ženy SDH)

11.00–13.30 běh na 100 m s překážkami (muži HZS ČR)
13.30–13.45 finále běhu o mistra HZS ČR
14.00–14.20  vyhlášení výsledků v běhu na 100 m s překážkami ve všech 

kategoriích, vyhlášení dvojboje HZS ČR
14.30–16.00 štafeta 4 × 100 m s překážkami (SDH ženy)
16.15–17.45 štafeta 4 × 100 m s překážkami (SDH muži)
18.15–19.30 štafeta 4 × 100 m s překážkami (HZS ČR)

    

NEDĚLE 28. SRPNA 2022
Městský atletický stadion Hvězda Pardubice
08.30–14.00 požární útok (HZS ČR, SDH muži, SDH ženy)
14.30–15.15  vyhlášení výsledků v disciplíně štafeta 4 × 100 m s překážkami 

ve všech kategoriích, v disciplíně požární útok ve všech 
kategoriích a celkových výsledků mistrovství

15.15 slavnostní zakončení mistrovství

FFiirreeffiigghhttiinngg
TTeecchhnnoollooggyy

Nenechávejte uvnitř 
vozu své ratolesti 

ani zvířata
S příchodem léta je možné 

na parkovištích spatřit zamče-
ná auta a uvnit ř vozu je buď 
malé dítě nebo pes. Každý rok, 
s příchodem teplých dnů, musí 
bohužel strážníci, ale i hasiči 
řešit nezodpovědné chování ro-
dičů či majitelů psů. Několikrát 
za léto zasahujeme u malých děti 
či zvířat, která zůstala zavřená 
v autech. Majitelé či rodiče pak 
často tvrdí, že si jen na „chvilku“ 
odskočili, ale už si neuvědomují, 
že stačí jen pár minut a interiér 
auta se promění v pec. Celko-
vý počet zásahů na otevření 
uzamčených automobilů v období 
od 1. edna do 28. června 2022 
je 42. Z toho ve 12 případech 

se jednalo o otevření dveří, kde 
uvnitř bylo dítě či děti a v dalších 
pěti případech se jednalo o ote-
vření, kde se nacházeli psi či pes.  
Pamatujte, že dítě se samo pomoci 
nedovolá. Jen v průběhu červ-
na jsme mohli slýchat z médií, 
že ve světě nechali rodiče v za-
mknutém autě své děti. Takové 
případy bohužel skončily fatálně. 
Každá minuta v zavřeném autě 
je kritická a lidé mají velmi často 
zkreslenou představu o tom, kolik 
času v obchodech strávili. Prosí-
me, nenechávejte uvnitř vozu své 
ratolesti ani zvířata. 

por. Bc. Vendula Horáková, 
tisková mluvčí 

HZS Pardubického kraje
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V rámci HZS ČR slouží i velmi speciální 
technika. Příkladem je zodolněná cisternová 
stříkačka CZS 15 TRITON. Její konstrukce 
vychází z vojenského speciálu Patriot II 4x4.  
Nepřekvapí tak, že pochází z dílny štern-
berské zbrojařské firmy Excalibur Army.  
Podvozek je pak „made in“ Tatra Trucks. 
Hasičská nástavba vozu vznikla ve spo-
lečnosti THT Polička. Kabina TRITONU 
zajišťuje posádce vysokou míru balistické 
a protivýbuchové ochrany včetně účinné 
filtroventilace.  Nás zajímá, co znamená ná-
zev TRITON. Pokud zrovna nevíte, zkuste 
vyluštit naši dnešní křížovku.

foto HZS ČR

ZAUJALO NÁS...

1.  Při zásahu vodou:
a)  se snažíme nestříkat na rozpá-

lené konstrukce obvodových 
stěn

b)  necháváme rozdělovač vždy 
před tunelem

c)  využíváme vodu z vnitřní 
cisterny lokomotivy

2.  Je doporučeno:
a)  provádět průzkum z portálu 

ve směru jízdy vlaku
b)  zřídit štáb velitele zásahu
c)  provádět průzkum z portálu 

proti směru jízdy vlaku

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

3.  Tunely jsou vybaveny pro 
zásah osvětlením, nástupní 
plochou a hydrantovou sítí:

a)  povinně
b)  výjimečně
c)  v České republice standardně

4.  Vyloučení provozu zajistí:
a)  operační středisko
b)  velitel zásahu
c)  výpravčí přilehlých železnič-

ních stanic

5. Pokud má tunel dvě samostat-
né trouby:

a)  vedeme zásah z nezasažené 
trouby

b)  necháme vyloučit provoz jen 
v jedné troubě

c)  nevstupujeme do nezasažené 
trouby

správné odpovědi: 1a, 2b, 3b, 4c, 5a
Zásah v železničním tunelu

Hasičští obrněnci

Otestujte si své hasičské znalosti

VE ZKRATCE PRO CHVÍLE ODDECHU

Aktiv zasloužilých hasičů okresu Louny 
na slavnostech v Litoměřicích
V červnu proběhl výlet Aktivu zasloužilých hasičů okresu Louny na Ha-
sičské slavnosti v Litoměřicích.  Účastnilo se 9 osob, členové aktivu 
a přizvaní hosté. Sešli jsme se na stanici HZS Louny a jedním vozem, 
mikrobusem, jsme společně v 9 hod. vyjeli směrem na Litoměřice. 
Na náměstí jsme přišli akorát včas na slavnostní zahájení, řazení praporů, 
projevy hostů a nakonec přehlídku techniky a jednotek SDH obcí z celé 
republiky, které se následně přemístily z náměstí na samotné výstaviště.  
Celá výstavní plocha byla poseta vzorně udržovanou technikou všeho 
druhu, vztahující se k vývoji hasičstva od raných let až po moderní, no-
vou techniku. Před naším odjezdem se za námi, i přes nabitý program, 
přišel podívat Jiří Henc, starosta Krajského sdružení hasičů Ústeckého 
kraje. Pozdravil naši skupinu, jelikož též patří do našich řad Zasloužilých 
hasičů. Na celé dění kolem zájezdu dohlížel Jaroslav Kosina, starosta 
SDH Louny, který společně s námi prožil velice příjemný sluneční den. 
Oběma moc děkujeme za stálou podporu při naší činnosti Sdružení 
zasloužilých hasičů Louny. 

Václav Hančar (redakčně upraveno)
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Dobrovolní hasiči z Těrlicka mohou 
konečně pořádat bezpečné závody

Požár lesního 
porostu 

Děti vždy závodí s maximálním zaujetím

Část plošiny prodlužující trať

Hasiči ze Sboru dobrovolných 
hasičů Těrlicko-Hradiště už mo-
hou pořádat hasičské soutěže bez 
nutnosti přebíhat přes frekvento-
vanou silnici. Díky daru 250 tisíc 
Kč od Nadace ČEZ vybudovali 
plošinu, která dosavadní trať ne-
vyhovující pravidlům hasičského 
sportu prodloužila na potřebných 
75 metrů. Součástí nové plošiny 
je i lanové centrum pro zlepšování 
fyzické kondice a obratnosti mla-
dých hasičů i dalších dětí z obce. 
„Konečně můžeme pořádat ofici-
ální soutěže a zvát na ně hasiče 
z okolí. Naši žáci a dorostenci 
patří k nejlepším v okrese, tak 
si zaslouží, aby se mohli předvést 
i na domácí půdě,“ řekl velitel 
SDH a vedoucí mládeže Ladislav 
Kala. Jeho svěřenci to potvrdili 
hned pár dní po instalaci plošiny, 
když starší žáci obsadili první 
i druhé místo a jejich mladší 
kamarádi získali ve své kategorii 
za výborný výkon bronz. „Mám 
radost, že jsme hradišťské hasiče 
mohli díky Nadaci ČEZ podpořit. 
Jejich tým dobrovolníků je oprav-
du výborný a má za sebou spoustu 

Sedm jednotek hasičů vyjelo 
k požáru lesního porostu v Děčí-
ně - Bynově u Kristinina Hrádku. 
Hořelo na ploše 100x100m na čes-
ké straně a 50x50m na německé 
straně. Němečtí hasiči zasahovali 
částečně i na české straně. 

HZS Ústeckého kraje

práce, o čemž svědčí poličky plné 
pohárů ze soutěží. Tak jako v mno-
ha vesnicích jsou hasiči motorem 
sportování a společenského živo-
ta, v Hradišti to platí dvojnásob,“ 
poděkoval energetikům i hasičům 
Martin Polášek, starosta obce 
Těrlicko, do které Hradiště patří. 
Díky podpoře Nadace ČEZ vybu-
dovali hasiči ocelovou konstrukci, 
na kterou teď umísťují cílové 
terče, čímž dokončili plnohod-
notnou dráhu pro tréning a pořá-
dání soutěží v hasičském sportu. 
„Obzvláště dětem taková dráha 
opravdu chyběla, trénink u nás 
byl vždy jiný než skutečné závody 
na regulérních tratích,“ dodal 
Ladislav Kala. SDH Těrlicko-
-Hradiště má 90 dospělých členů 
a 51 dětí. Jako jeden z mála sborů 
v republice má i ryze dívčí týmy. 
Kromě likvidace požárů se hasiči 
z Hradiště věnují také prevenci, 
podporují sportování dětí a starají 
se o společenský život v obci. 

Vladislav Sobol,
mluvčí Skupiny ČEZ, 

foto: archiv ČEZ



Pozvánka do Muzea hasičstva 
podbrdského regionu

V květnu letošního roku bylo 
v obci Hvožďany (okres Příbram, 
Středočeský kraj) otevřeno Muze-
um hasičstva podbrdského regio-
nu. Umístěno je v tamním histo-
rickém špýcharu (sýpka k usklad-
nění zrní – pozn. redakce). Tvrz 
se špýcharem stojí v jihozápadní 
části vesnice na nízkém pahorku. 
Východní křídlo bylo sídlem hvož-
ďanských majitelů, západní část 
tvoří sýpka. Je to mohutná jed-
nopatrová budova nesymetrické 
dispozice připomínající písmeno 
U s jednoduchou, pravoúhlými 
okny prolomenou, fasádou. Jádro 
tvrze z přelomu 15.-16. století 
bylo barokně upraveno. Otevření 
muzea se uskutečnilo v roce, 
kdy SDH Hvožďany slaví 135 let 
od svého založení. Tento rok 
se také hvožďanští dobrovolní 
hasiči dočkali i nové cisterny 
na platformě Tatra 815. Dodejme, 
že základ pro Muzeum hasičstva 

podbrdského regionu ve Hvož-
ďanech poskytly rozsáhlé sbírky 
pana Františka Poláka z Rožmitálu 
pod Třemšínem. Otevření muzea 
se uskutečnilo za přítomnosti 
1. místopředsedkyně Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR Věry 
Kovářové, hejtmanky Středočes-

kého kraje Petry Peckové, senátora 
Petra Štěpánka, Pavla Maňase 
z HZS Příbram, Radka Dopiráka 
ze stanice Dobříš, zástupců SDH 
Hvožďany, Františka Poláka, Vác-
lava Lišky a dalších hostů.

zdroj foto: pribram.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l Dobráci, s. r. o., hledá pro externí spolupráci šikovného mistra z Havlíčkobrodska, 
S DÍLNOU, na nákladní vozidlo, klempířinu, kosmetické úpravy vozidel a pod. Řidičský 
průkaz typu C, vítán. Perspektiva dlouhodobé spolupráce, vytížení po celý rok. Nabízíme 
hasičským sborům: 1) odzkoušené, hasičské vozy, se zárukou v 100% stavu: cisterny 
(CAS), technická vozidla (TA), velitelská vozidla DA L1Z. V ceně vozidla: 1) STK a EK, 
CZ, evidenční čísla. 2) Vozidlo je barevně upravené dle požadavků Vyhlášky 53/2010. 
Nabídka, vozidel na: https://www.dobraci.sk/cars/, použitá výbava, e-shop: https://shop.
dobraci.sk/. Ověřitelné reference více jak 80 hasičských sborů, kterým jsme odevzdali 
auta v rocích 2003–2021. Více info na: dobraci@dobraci.sk.

Historicky první požár 
elektromobilu v Jihočeském kraji

Bilance letošního ročníku 
Hasičských slavností Litoměřice

V pondělí 27. června v brzkých 
ranních hodinách byl na tísňovou 
linku Operačního a informačního 
střediska HZS Jihočeského kraje 
nahlášen požár garáže rodinného 
domu v obci Dynín.  Do Dynína 
v 4:40 hodin vyjeli profesionální 
hasiči ze stanice Soběslav se dvěma 
cisternami, svolány byly jednotky 
SDH obcí Ševětín, Dynín a Ne-
plachov s dalšími třemi cisternami 
a jedním dopravním automobilem. 
Požár byl ohlášen hned třemi ozna-
movateli, kteří se shodli na požáru 
garáže, ve které je osobní auto a mo-
torka. Další podstatnou informací 
bylo, že se jedná o elektromobil, 
který byl připojen na napájení. Když 
hasiči provedli prvotní průzkum 
na místě požáru, velitel zásahu 
podal upřesňující zprávu. Potvrdil 
požár elektromobilu uvnitř garáže, 
která je stavebně přímo napojená 
na rodinný dům. V době příjezdu 
první jednotky majitel domu vypnul 
celý dům od přívodu elektrického 
proudu. Hasiči vypnutí pojistek 
zkontrolovali a zkontrolovali také, 
že bylo odpojené i nabíjené elek-
troauto. Na hašení auta, motorky 

Po nucené pětileté pauze se v pá-
tek 10. a v sobotu 11. června 2022 
uskutečnilo největší setkání hasičů 
v rámci Hasičských slavností Li-
toměřice 2022. Na výstaviště Za-
hrada Čech se sjelo přes 200 sborů 
dobrovolných hasičů, také Hasičský 
záchranný sbor ČR, Armáda ČR, 
Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, Hasičské záchranné sbo-
ry podniků a řada tradičních partne-
rů slavností. Na Výstavišti Zahrada 
Čech mohli návštěvníci obdivovat 
přes 200 kusů historické hasičské 
techniky a také nejmodernější tech-
niky profesionálních hasičů a hasičů 
podnikových. Hasičské sbory při-
vezly na litoměřické výstaviště staré 
zápřahové a parní stříkačky, ruční 
stříkačky, nechyběly ani historické 
hasičské automobily. Nejstarší 
hasičské stříkačky byly z konce 19. 
století.  Mezi moderní technikou 
se představily například zodolněné 
cisternové stříkačky Titan a Triton, 
speciální vůz do chemického pro-
vozu s velkým výkonem, vozidlo 
s hasicím ramenem, zdravotní 
Pandur a operační sál polní nemoc-
nice Armády ČR, vyprošťovací 
jeřáb nebo letištní speciál Panther. 
Výstavu techniky doplnily po oba 
dny ukázky práce hasičů. Diváci 
zhlédli například ukázku vyprošťo-
vání z havarovaných vozidel, hašení 
cisternovou zodolněnou stříkačkou 
TITAN, ukázku zařízení Cobra, 
které předvedlo řezání materiálů 
vodním proudem, ukázku práce 
s hasicí puškou nebo práci hasičů 
lezců. Představil se i divácky velmi 
atraktivní letištní speciál. Otevřena 
návštěvníkům byla také stanice 
profesionálních hasičů v Litoměři-
cích, která při příležitosti slavností 
uspořádala po oba dny Den otevře-
ných dveří s bohatým programem 
pro děti i dospělé – v průběhu oslav 
ji navštívilo 10 000 zájemců. Nedíl-
nou součástí oslav je také páteční 

i vnitřku garáže pak jednotky na-
sadily vodní proudy. Po lokalizaci 
požáru, kterou velitel nahlásil v 5:16 
hodin a kdy bylo jasné, že požár 
je zcela pod kontrolou zasahujících 
hasičů, že se dále nešíří do domu 
a nikdo v domě není nijak ohrožen, 
byl elektrovůz vytáhnut z garáže 
ven na volné prostranství. Tam jej 
hasiči dále ochlazovali a termo-
kamerou opakovaně měřili jeho 
teplotu, a to především po celé 
ploše podvozku, kde jsou umístěny 
baterie. Část zasahujících hasičů 
dohašovala drobná ohniska v garáži 
a další hasiči se věnovali shořelému 
elektromobilu. Pro zvednutí auta 
a pro lepší přístup k bateriím bylo 
nutné povolat automobilový jeřáb. 
Tím byl elektrovůz vyzvednut 
a hasiči průběžně měřili teplotu. 
Jelikož se jednalo o automobil 
s elektrickým pohonem, vyžádal 
si velitel zásahu na místo další 
posilovou jednotku, a to speciální 
kontejner určený právě na hašení 
elektromobilů. Přes Národní ope-
rační a informační středisko HZS 
ČR byl povolán kontejner ze stanice 
Mladá Boleslav. Kontejner nebyl 

Floriánská mše, celebrovaná v ka-
tedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. 
Sbory přinesly 38 praporů a kate-
drála byla naplněna do posledního 
místa. Jeho Eminence, mons. Jan 
Baxant, biskup litoměřický, pro 
hasiče, organizátory, ale i návštěv-
níky a místní farníky celebroval 
speciální Floriánskou mši svatou.  
Sobotní dopoledne patřilo slav-
nostnímu nástupu. Na Mírovém 
náměstí defilovalo přes 170 sborů 
a vidět jsme mohli přes 100 histo-
rických praporů. V průvodu jelo 47 
kusů historické a 18 kusů moderní 
techniky. Hasičské stříkačky táhlo 
15 párů koní a byly zařazeny také 
čtyři traktory. Nejstarší automobil 
v průvodu byl z roku 1910, šlo o vůz 
značky Laurin a Klement a do Li-
toměřic dorazil z Kolína. Akci 
zakončil přelet letounů Armády 
ČR JAS-39 Gripen. Vrcholem oslav 
je vždy sobotní večerní program 
na Lodním náměstí, který je za-
měřen na prezentaci Záchranného 
útvaru Hasičského záchranného 
sboru ČR a jeho techniky. Na vodě 
se v ukázkách představily plovou-
cí transportéry a čluny. Po nebi 
se proháněly vrtulníky letecké 
služby Policie ČR a Armády ČR, 
nechyběla ukázka hašení pomocí 
bambi vaku. S nadcházející tmou 
připravili členové devíti dobrovol-
ných hasičských sborů z Česko-
lipska pro návštěvníky Hasičskou 
hudební fontánu, což je světelná 

nakonec zatím využit. Pravidelná 
měření ukazovala, že teplota sho-
řelého elektromobilu neustále klesá. 
Kontejner byl proto převezen na sta-
nici v Českých Budějovicích, kde 
byl po dobu dvou dnů pro případ, 
že by se elektromobil začal znovu 
zahřívat. 

PS: Kontejner určený pro ha-
šení elektromobilů je speciální 
technika, kterou HZS Jihočeského 
kraje zatím nedisponuje. Jeho ná-
kup je v současné době plánován. 
Hašení v kontejneru probíhá tak, 
že elektrovůz je jeřábem do něj 
přenesen a následně zalit vodou. 
Tím se zabrání dalšímu nežádoucí-
mu hoření a auto je zároveň trvale 
ochlazováno. V kontejneru auto 
zůstává zpravidla několik dní.

ze zdroje HZS JčK

show na způsob Křižíkovy světelné 
fontány, stříkaná hasičskými proud-
nicemi. 51 proudů ztvárnilo na Sme-
tanovu Vltavu unikátní představení, 
při kterém voda dosahovala 120 
metrů do dálky a 67 metrů do výšky. 
Akci ukončil ohňostroj. Vzácnými 
hosty na letošních slavnostech 
byli předseda Senátu Parlamentu 
ČR Miloš Vystrčil, 1. místopředseda 
vlády a ministr vnitra Vít Rakušan, 
starostka Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska Monika Němeč-
ková, generální ředitel Hasičského 
záchranného sboru generálporučík 
Vladimír Vlček, hejtman Ústeckého 
kraje Jan Schiller, starosta Lito-
měřic a senátor Ladislav Chlupáč, 
místostarosta Litoměřic a poslanec 
Parlamentu ČR Karel Krejza, ge-
nerální vikář pražské arcidiecéze, 
kanovník svatovítské kapituly 
Monsignor Zdeněk Wasserbauer 
a v neposlední řadě Jindřich Hejduk, 
předseda Sdružení pro obnovu 
Hasičských tradic, které je organi-
zátorem akce. Letošní osmý ročník 
přivítal 27 000 návštěvníků. Akci 
pořádá každé tři roky Sdružení pro 
obnovu a zachování historických 
hasičských tradic, které si klade 
za cíl vytvořit prostor pro setkání 
hasičů a umožnit jim představit 
svou činnost a historickou techniku 
veřejnosti.

ze zprávy 
Mgr. Nicole Studené, 
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