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Zasahovalo deset hasičských jednotek i policejní vrtulník. Dočtete se na straně 2. foto: Michal Fanta/HZS KHK
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Znalostní
test

První vozidlo 
po 120 letech

Hasičské muzeum 
Niepokalanów

Finanční sbírka 
pro hasiče 

na Ukrajině

Canisterapeutický 
pes pomáhá 
v KACPU 

Jičínský hasič 
přežívá - 2022

Účastníci Shromáždění předsta-
vitelů SDH okresu Žďár nad Sáza-
vou, které se konalo 20. března 2022 
v Kulturním domě v Novém Městě 
na Moravě, podpořili výzvu výkon-
ného výboru OSH ČMS a zapojili 
se do jednorázové finanční sbírky 
humanitární podpory hasičům 
na Ukrajině. Během tohoto víken-
dového jednání bylo soustředěno 
133 700 Kč, kromě jednotlivců 
se připojilo i 38 SDH a 1 okrskový 
výbor; dalšími 20 000 Kč do sbírky 
přispělo samotné OSH ze svého 
rozpočtu na rok 2022. Celkový 
výtěžek finanční sbírky byl 153 700 
Kč. Finanční prostředky budou 
po jednání s vedením samosprávy 
Kraje Vysočina využity na nákup 
nového potřebného hasičského 
materiálů pro hasiče v Zakarpatské 
oblasti Ukrajiny, s níž má Kraj 
Vysočina již 14 roků let vzájemnou 
spolupráci. Kromě toho se dobro-
volní hasiči v rámci okresu zapojují 
do další humanitární akce – HASIČI 
HASIČŮM, kterou na území ČR 
organizačně zajišťují po vzájemné 
dohodě HZS ČR a SH ČMS, pří-
slušná krajská ředitelství HZS ČR.

Luboš Zeman, starosta OSH

V Krajském asistenčním centru 
pomoci Ukrajině pracují hasiči 
z HZS Pardubického kraje nepře-
tržitě od 2. března 2022. Kromě 
daných úkolů, které jsou spojené 
se zajišťováním pomoci uprchlí-
kům, je k dispozici i psycholog HZS 
Pardubického kraje a také, v rámci 
dobrovolnické činnosti, i canis-
terapeutický pes paní Mgr. Evy 
Tomiškové.  Ártík je 20měsíční pes 
zlatého retrívra, který běžně dochází 
do mateřských škol se vzdělávacími 
programy a pomáhá  dětem zbavovat 
se psychických bloků. Přes takto 
vycvičeného psa je možné odvézt 
pozornost od negativních vjemů 
a snáz bourat   komunikační bariéry.

Petra Zakopalová - asistentka 
HZS Pardubického kraje

Po dlouhé odmlce je tu opět 
tradiční prvomájová soutěž TFA 
Jičínský hasič přežívá 2022. Koná 
se v rámci májových oslav na Vald-
štejnově náměstí v Jičíně 1. 5. 2022.

Přímo na náměstí vznikne drá-
ha, na které musí splnit účastníci 
několik disciplín TFA, při kterých 
prokáží svou sílu a vytrvalost. Zá-
roveň se soutěží probíhá na náměstí 
doprovodný program včetně ukázek 
zásahové techniky složek IZS. Di-
váci i soutěžící jsou srdečně zváni! 
Disciplíny: 
lešení, hammer box, barely, figurí-
na, hadice
Kategorie:
A muži HZS do 35 let, 
B muži HZS od 36 do 44 let, 
C muži HZS a SDH nad 45 let, 
D muži SDH do 45 let, ženy, štafety
Účast: 
Příslušníci HZS ČR, zaměstnanci 
HZS podniků, členové JSDH obcí, 
maximálně 80 závodníků 
Pravidla: 
dle propozic TFA Jičín. 
Startovné 100,- 
Termín přihlášek: 
Nejpozději do 22. dubna 2022
Přihlášky, informace, kontakt:
tel.: 776 203 686 
email:
ladislav.obornik@hkk.izscr.cz
Ředitel závodu: 
PhDr. Libor Zikeš, Ph.D., MBA

Simulovaný požár chaty pod Pradědem Kurz garantů v Přibyslavi 
Čtyři desítky profesionálních 

a dobrovolných hasičů, policistů 
ČR, zdravotníků ZZS MSK a zá-
chranářů Horské služby se v úterý 
29. 3. 2022 zapojily do taktického 
cvičení složek integrovaného zá-
chranného systému v Jeseníkách 
pod nejvyšším vrchem Praděd, 
zaměřeného na likvidaci požáru 
kuchyně horské chaty Barborka a 
záchranu tří osob, které se při po-
žáru nadýchaly kouře a utrpěly 
popáleniny. K samotné chatě, 
vzdálené 1,3 km od velkého par-
koviště ve známém lyžařském 
centru Ovčárna, dokázala kvůli 
očekávané sněhové nadílce dojet 
jen terénní vozidla složek IZS, 
opatřená pásy. Zasahující jed-
notky hasičů ale i tak z Ovčárny 
velmi rychle dováželo k místu 
požáru hasičské pásové vozidlo 
PV-Hägglunds, které v přední 
a zadní části dokáže pojmout 
až 18 osob. Hasiče vyváželo pá-
sové vozidlo nahoru k požárem 
zasažené chatě, zpět postupně 
dva nadýchané zraněné a pak 
i dalších 15 evakuovaných osob, 
ty rozváželo i do okolních chat. 
Třetího zraněného (popáleného 
kuchaře) dovezla dolů na Ovčár-
nu Horská služba Jeseníky na 
pojízdných nosítkách za svým 
sněžným skútrem, i to se zdra-
votníkem ZZS MSK. Vzhledem 
k přípravě oběda byl zakouřen 

Ve dnech 25.–27.3. 2022 pro-
běhl Kurz garantů, který zajiš-
ťuje ÚORM. Kurzu se účastnilo 
14 dobrovolných uchazečů. Ga-
rant je jedna z forem neformál-
ního vzdělávání členů SH ČMS. 
Cílem kurzu bylo vysvětlit a na-
učit uchazeče připravovat a orga-
nizovat akce, které v rámci naší 
dobrovolnické práce pořádáme 
na různých úrovních, např. ško-
lení, oslavy, osvěta mezi občany. 
Do programu byla zařazena téma-
ta jako např. metodika pro tvorbu 
programu, komunikace, využití 
didaktických pomůcek a nově 

náhradní prostor v garáži horské 
chaty, odkud také zasahující hasi-
či zachránili všechny tři zraněné 
osoby. Hasiči pak zkontrolovali 
všechny vnitřní prostory horské 
chaty, zda je skutečně prázdná, 
a t ím se s ní také seznámili. 
Pod velením Hasičského záchran-
ného sboru Moravskoslezského 
kraje zde vedle dalších složek 
IZS zasahovaly dvě desítk y 
profesionálních a dobrovolných 
hasičů z pěti jednotek – 2× z HZS 
MSK (ze stanice Bruntál s pá-

zařazenými tématy jsou práce 
s médii a PR, příprava online se-
tkání prostřednictvím internetu. 
Vytvoření online kurzu si účast-
níci mohli vyzkoušet v praktické 
výuce. Lektory tohoto kurzu 
byli ÚORM jmenováni: Andrea 
Dopitová, Jana Trojancová, Jana 
Urbancová, Petr Kostrůnek a Te-
reza Tesařová. Kurz byl ukončen 
ústní zkouškou, kterou všichni 
absolventi splnili velice dob-
ře. Účastníci získali osvědčení 
Garant. 

Andrea Dopitová, vedoucí 
kurzu za ÚORM

sovým vozidlem PV-Hägglunds 
a ze stanice Rýmařov) + 3× z 
SDH – Karlova Studánka, Malá 
Morávka a Vrbno pod Pradědem 
s terénním vozidlem Bombardier. 
Policie ČR zde mj. využívala 
čtyřkolku Gladiátor X8, Horská 
služba Jeseníky čtyřkolku na 
pásech a sněžný skútr, ZZS MSK 
čtyřkolku s vozíkem.

por. Mgr. Petr Kůdela, 
tiskový mluvčí HZS

Moravskoslezského kraje  
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Náš tradiční úvod k zásahům 
za uplynulé bychom chtěli věno-
vat zvýšenému nebezpečí požárů 
v přírodě. Preventivní apel po opa-
trnosti si můžeme demonstrovat 
na příkladu Moravskoslezského 
kraje. Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje regis-
troval v letošním roce vysoký počet 
požárů porostů (louky, lesy, suché 
trávy apod.), a to hlavně kvůli 
počasí s dlouhodobou absencí 
srážek. Za posledních 5 let (ob-
dobí 1.1 – 24.3.) vzniklo průměrně 
33 požárů porostů za celé toto 

téměř čtvrtletní období. V letošním 
roce za stejné období evidoval HZS 
MSK 138 případů požárů porostů 
za uvedené období, což představuje 
4x více požárů oproti průměru 
z předchozích let.  Těmito požá-
ry byla způsobena škoda v řádu 
statisíců korun, včasným zásahem 
hasičských jednotek se podařilo 
uchránit hodnoty několikanásob-
ně vyšší. Příčina naprosté většiny 
těchto požárů souvisí s nedbalost-
ním jednání lidí. To jsou určitě 
velmi varovná čísla!  

redakce 

Tři nehody za tři hodiny 

Dopravní nehoda 

Nasazení deseti jednotek 
i policejního vrtulníku 

Pád do šachty Požár kuchyně likvidovaly 
čtyři jednotky hasičů

Požár rubiska 

Superb skončil na kolejích 

Rozsáhlý požár s komplikovaným zásahem Noční požár chalupy 

V březnu se v průběhu třech 
hodin staly hned tři dopravní 
nehody na plzeňské dálnici D5. 
Ve všech třech případech museli 
středočeští hasiči zraněné osoby 
z vozidel vyprošťovat za pomoci 
hydraulického vyprošťovacího 
zařízení. První událost se stala 
necelých dvacet minut před po-
lednem, kdy došlo ke st řetu 
osobního a nákladního automo-
bilu na dvanáctém kilometru 
ve směru do Prahy. Za pět minut 
od příjezdu k události berounští 
profesionální hasiči ve spoluprá-
ci se zdravotnickou záchrannou 
službou vyprost i l i  z raněnou 
osobu z poškozeného osobního 
automobilu. Ta byla následně 
letecky transportována do ne-
mocnice. Jednotka se následně 
zaměřila na zasypání uniklých 
provozních kapalin a provedla 
protipožární opatření na vozi-
dlech. Druhá z trojice nehod byla 
středočeským hasičům oznámena 

Jednotka ze stanice Ústí nad La-
bem zasahovala u dopravní nehody 
osobního auta v Chlumci. Auto 
sjelo do příkopu. Jeden člověk 
byl zraněn. Hasiči mu poskytli 
předlékařskou pomoc a provedli 
protipožární opatření. Doprava 
byla řízena kyvadlově. 

HZS Ústeckého kraje 

Na hašení rozsáhlého lesního 
požáru v katastru části Lipí (Ná-
chod) bylo nasazeno deset jed-
notek požární ochrany i vrtulník 
Letecké služby Policie ČR. Požár 
zasáhl část louky a lesa, hořelo 
z větší části v těžko přístupném 
a příkrém terénu. K rychlému 
rozvoji požáru přispěl vanou-
cí vítr. Plocha požáru byla asi 
300x500 m, vrtulník byl s bam-
bivakem vysílán nad nejhůře 
dostupná místa. Plnění vaku bylo 
zajišťováno v místě za pomoci 
dobrovolných jednotek. Posád-
ka vrtulníku provedla celkem 
13 shozů. Po necelých dvou 
hodinách byl požár lokalizován, 
jednotky dále pracovaly na uha-
šení ohnisek a prolévání prostoru 
vodou. Poté, co padla tma, byl 

Dvě družstva hasičů zasahova-
la v Sokolově, kde u zahrádkářské 
kolonie v části města Šenvert 
zachraňovali muže z hloubky. 
Do úzké šachty přívodu vody 
spadl muž hlavou dolů a v této 
pozici se nedokázal sám z více 
než metrové hloubky dostat sám. 
Až po dvou hodinách našel muže 
spadlého v šachtě jeho soused, 
svými silami ho ale nedokázal 
dostat ven. Zavolal tak na pomoc 

Čtyři jednotky hasičů likvido-
valy požár, který vypukl v kuchy-
ni jednoho bytu bytového domu 
v Ústí nad Orlicí. V době vzniku 
požáru uvnitř bytu nikdo nebyl. 
Hasiči museli plameny zlikvido-
vat a z dalších bytů zasažených 
silným kouřem evakuovat tři oso-
by. Plameny poškodily kompletně 
celou kuchyň a černý dým, tedy 
zplodiny hoření, poničil zbylé vy-
bavení bytu. Při požáru naštěstí 

Druhý stupeň požárního popla-
chu vyhlásil v závěru března veli-
tel zásahu na Vsetínsku u požáru 
rubiska (valašský výraz pro vy-
kácený les – pozn. red.)  po těžbě 
dřeva v katastrálním území Lhoty 
u Vsetína. Vsetínští profesionální 
hasiči společně s hasiči dobrovol-
ných jednotek z Jablůnky, Vsetí-
na, Lhoty u Vsetína, Halenkova 
a Karolinky hasili rozsáhlý požár, 
který díky větru „utekl“ dělní-
kům likvidujícím zbytky klestí. 

Profesionální hasiči ze stani-
ce Ostrava-Zábřeh (HZS MSK) 
vyprošťovali osobní automobil 
Škoda Superb, který po nehodě 
se Škodou Fabia skončil v tram-
vajovém kolejišti u zastávky Sport 
Aréna. Na pomoc si hasiči povolali 
vyprošťovací speciál Tatra Omars. 
Nehoda se stala na hranici ostrav-
ských čtvrtí Zábřeh a Vítkovice. 
Vyjela sem dvě vozidla ze stanice 
HZS Moravskoslezského kraje 

Jednotky profesionálních hasi-
čů a dobrovolných jednotek míst-
ních částí Olomouce (Chválkovice 
a Černovír) likvidovaly rozsáhlý 
požár v bytové části několikapod-
lažního domu na Blažejském ná-
městí v Olomouci. Požár se velmi 
rychle rozšířil do dvou podlaží, 
střechy, různých technických či 
půdních zákoutí. Navíc, poškození 
zakouřením způsobilo další škody 
i v ostatních podlažích objektu.
Průzkumem hasiči vyloučili pří-
tomnost osob v ohrožení. Nároč-
nou cestou s bezpečnostními pře-
kážkami a uzamčením se vnitřním 
prostupem hasiči dostali k nejslo-
žitější části, prakticky dvě podlaží 
byla zcela v plamenech. Zásah 
realizovali s využitím výškové 
techniky. Nutno zdůraznit fyzic-
kou náročnost po celou dobu zá-
sahu, střídání v etapách i potřebu 

V březnu došlo k požáru cha-
lupy v Kořenově v části obce 
Polubný. Na místo události byly 
prostřednictvím Krajského ope-
račního a informačního střediska 
(KOPIS) vyslány jednotky z dru-
hého stupně požárního popla-
chu.  Při příjezdu prvních hasičů 
ze stanice HZS Tanvald na místo 
zásahu již probíhalo intenzivní 
hoření d řevěných konst rukcí 
podkrovního prostoru pod ple-
chovou střešní krytinou. Na místo 
postupně dojížděly další jednotky 
(7) a hasiči zasahovali vnitřní 
i vnější zásahovou cestou pomo-
cí třech vodních proudů. Nikdo 
z obyvatel nebyl zraněn a škodu 
vyšetřovatel požárů předběžně 
stanovil na 4 mil. Kč. Příčina 
vzniku požáru je dále v šetření. 

v 13:17. Tentokrát se střetly dva 
nákladní automobily. Událost 
se stala opět ve směru do Prahy, 
ovšem na 21. kilometru. Profe-
sionální hasiči z Berouna i zde 
museli z poničené kabiny náklad-
ního automobilu zraněnou osobu 
vyprošťovat. Ta byla také trans-
portována do nemocnice letecky. 
Během zásahu došlo v protisměru 
dálnice k další dopravní nehodě. 
Opět se zde střetly dva nákladní 
automobily a v jednom z nich 
zůstal zaklíněný řidič. Tato zra-
něná osoba byla do nemocnice 
transportována pozemní cestou 
sanitkou. Plzeňská dálnice byla 
po celou dobu zásahu obousměrně 
uzavřena. Berounská stanice byla 
pro případ dalšího výjezdu zálo-
hována dobrovolnou jednotkou 
obce Králův Dvůr, která držela 
pohotovost na své zbrojnici.

por. Ing. Tereza Fliegerová, 
HZS Středočeského kraje

už pohyb v prudkém zalesněném 
terénu pro hasiče nebezpečný. 
Práce byly přerušeny do rána, 
na místě zůstala na dohled místní 
dobrovolná jednotka. Při události 
zasahovali profesionální hasiči 
ze stanic Náchod a Jaroměř, dále 
se na likvidaci požáru podílely 
dobrovolné jednotky z Velké 
Jesenice, Červeného Kostelce, 
Nového Hrádku, Velkého Poříčí, 
Nového Města nad Metují, Dolní 
Radechové, České Skalice a Ná-
choda. Družstvo profesionálních 
hasičů z Hradce Králové přijelo 
držet zálohu za náchodskou sta-
nici pro případ jiné mimořádné 
události. 

dle zprávy Martina Götzové, 
tiskové mluvčí HZS KHK, 

foto: HZS KHK/Michal Fanta 

hasiče. Ti po příjezdu na místo 
začali muže ihned vytahovat 
za nohy, které jako jediné kou-
kaly z šachty ven, podařilo se jim 
dostat muže nahoru během něko-
lika okamžiků. I s ohledem na 
čas strávený hlavou dolů v úzké 
šachtě nebyl muž zdravotně zcela 
v pořádku, hasiči mu tak poskytli 
první pomoc až do příjezdu zá-
chranné služby. 

HZS Karlovarského kraje 

nebyl nikdo zraněn. Škoda, dle 
vyšetřovatele příčin vzniku po-
žáru, byla předběžně vyčíslena na 
500 tisíc korun. Uchránit se po-
dařilo majetek ve výši zhruba 
2 miliony korun. K určení přesné 
příčiny vzniku požáru si vyšetřo-
vatel na místo přizval odborníky 
z Institutu ochrany obyvatelstva 
HZS ČR Lázně Bohdaneč.

por. Bc. Vendula Horáková, 
HZS Pardubického kraje

Požár byl však ve velmi těžko 
dostupném místě a hasiči měli 
problém dopravit na požářiště 
vodu. Hasili dvěma proudy vody 
a vysokotlakem z menších vozi-
del dobrovolných hasičů. Kam 
se s vodou nedostali,  bylo nutné 
hasit ručně z vaků. K zamezení 
dalšího šíření ohně do širšího 
okolí obkopávali zasažené místo. 

por. Mgr. Lucie Javoříková, 
HZS Zlínského kraje

Ostrava-Zábřeh, včetně vyproš-
ťovacího Omarse. Ten dokázal su-
perb „odklidit“ z kolejí za necelou 
půlhodinu. Po dobu vyprošťování 
byla zastavena tramvajová do-
prava. Hasiči vedle toho uklidili 
místo nehody, především silnici, 
na menší únik provozních kapalin 
použili nasákavý sorbent. Řidič 
superbu vyvázl bez zranění.
HZS Moravskoslezského kraje, 

foto Tomáš Lach

povolání dalších dvou jednotek 
k výpomoci při hašení, rozebírání 
a celkové likvidaci (Olšany u Pro-
stějova, Velká Bystřice), vše téměř 
po celou dobu v dýchací technice 
s důrazem na stálou kontrolu ně-

Na místě zasahovaly jednotky: 
stanic HZS Tanvald a Jablonec n. 
N. a SDH obcí Kořenov – Horní 
Polubný, Kořenov-Příchovce, Des-
ná, Harrachov, Tanvald Šumburk.

kolika dalších výškových či jiných 
budov v těsné blízkosti.

ze zprávy Zdeňka Hošáka, 
tiskového mluvčího 

HZS Olomouckého kraje   

dle zprávy 
nprap. Bc. Jakuba Suchardy, 

zastupujícího tiskového mluvčího 
HZS Libereckého kraje, 

foto: HZS LK
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Žďáření aneb oheň silnější než „tisíc motyk“

Milíře – zapomenuté lesní továrničky na výrobu dřevěného uhlí

V Hasičských novinách se nejčastěji věnujeme fenoménu ohně ve smyslu 
druhé části oblíbeného rčení: Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Pojďme 
se však na dnešní tematické straně zaměřit na situace, kdy člověk s ohněm 
pracuje tak, aby mu sloužil. I když, i zde je stále přítomna riziková hranice 
mezi “službou“ a panováním“ ze strany ohně. Když je však vše vykonáváno 
správně, zkrocení ohně zde přináší lidem užitek již celá staletí a tisíciletí.   

Dřevo bylo vždy pro člověka tím nejlépe dostupným palivem, dokonce i obnovitelným, jak bychom 
podotkli moderní terminologií. Pak si ovšem nějaká zvídavá hlava povšimla, že pokud dřevo hoří 
při vysoké teplotě za minimálního přístupu vzduchu, mění se v něco, co si zachovává rovněž vlast-
nosti paliva, avšak má třikrát vyšší výhřevnost než dřevo, ze kterého pochází. Zrodil se milíř, taková 
malá lesní továrnička na výrobu dřevěného uhlí. 

Mýcení, klučení, žďáření
Nejprve je nutné vyjasnit tři 

základní termíny, které jsou občas 
zaměňovány: mýcení, klučení 
a žďáření. Souvisí se snahou zís-
kat zemědělskou půdu i v loka-
litách, kde dříve dominoval les. 
Termín mýcení označuje kácení 
lesa za účelem odlesnění. Klučení 
je následné odstranění pařezů 
po vymýcení. Žďáření je z hasič-
ského hlediska asi nejzajímavější. 
Jedná se o způsob získání nové 
zemědělské půdy vypalováním 
původního lesního porostu. Pokud 
vám všechny tři termíny znějí 
poněkud archaicky, máte pravdu. 
Ostatně, tyto způsoby získání nové 
zemědělské půdy najdete i v řadě 
historických místních názvů. Hod-
ně českých měst a obcí bylo vy-
budováno na pomyslných lesních 
kořenech: Paseky, Oseky, Světlá 
nad Sázavou, Kluky, Žďár, Ždár-
ky, Ždírec… V posledních třech 
místních názvech slyšíme zcela 
zřetelně výraz „žďáření“. Zaměř-
me se podrobněji na tuto metodu, 
jejíž počátky sahají až do dávnově-
ku. Žďáření bylo nutné vždy dobře 
naplánovat, protože jinak hrozilo 
značné riziko požáru a celá snaha 
by se mohla snadno ukázat jako 
kontraproduktivní. Z toho důvodu 
se často používala jako pracnější, 
ale bezpečnější  metoda  získání 
nové zemědělské půdy, kombinace 
mýcení  (kácení lesa) a klučení 
(odstranění pařezů).  

Dřevo v uhlí
Dřevěné uhlí je de facto karbo-

nizované dřevo.  Jeden kilogram 
dřevěného uhlí poskytuje stejnou 
energii, která vznikne při spálení 
jednoho litru benzínu. Vzhledem 
k relativně nízkému obsahu dehtu 
patří mezi pevná paliva vytváře-
jící nejmenší množství popela. 
Dřevěné uhlí se používalo již 
v době bronzové. Ve velkém jej 
využívá i v současnosti například 
Brazílie. Ta má sice značné záso-
by dřeva, ale velmi malá ložiska 
černého či hnědého uhlí. Dnes se 
dřevěné uhlí vyrábí v moderních 
karbonizérech, dříve vznikalo 
v milířích.  

Kontrolované 
vypalování porostů

Přesto byl oheň jedním z nejstar-
ších a nejzdatnějších pomocníků 
člověka při získání nové zeměděl-
ské půdy. S nadsázkou můžeme 
říci, že z hlediska efektivity byl 
silnější než „tisíc motyk“. Dnes je u 
nás  úmyslné vypalování porostů 
vesměs striktně zakázáno. Nej-
novější legislativa pak umožňuje 
tuto praktiku realizovat – za strikt-
ních podmínek – pouze orgá-
nům ochrany přírody, jak je tomu 
i v některých dalších evropských 
zemích. Nesmíme ovšem zaměňo-
vat žďáření (za účelem získání nové 
zemědělské půdy) za vypalování 
porostů s cílem  například zame-
zení šíření určitých druhů dřevin. 

Dodnes se například vypalují 
porosty na konkrétních místech 
(zejména vřesovištích) ve Velké 
Británii (vypalování je zde povo-
leno  od 1. října do 30. dubna).  Ří-
zené vypalování travních porostů, 
vřesovišť a křovin je za přísných 
podmínek povoleno např. i v Ni-
zozemsku, Estonsku, Slovinsku, 
Francii, Španělsku, Portugalsku 
či Německu. U nás bylo například 
řízené vypalování vřesoviště vyu-
žito jako simulace při hasičském 
taktickém cvičení na dopadové 
ploše Jordán v CHKO Brdy v roce 
2016. Odborníci se celkem shodují, 
že  vypalování lze doporučit jako 
možný či vhodný způsob využíva-
ný u vybraných nelesních biotopů, 
zejména sekundárních vřesovišť, 
s určitými výhradami u některých 
typů sekundárních trávníků.

Epilog
Ve Spojených státech či Aus-

trálii je řízené vypalování porostů 
paradoxně používáno jako nástroj 
k omezení potenciálního nebez-
pečí lesních požárů. Záměrem 
je totiž v klimaticky vhodném 
období roku spotřebovat palivo, 
které by přispělo k rozšíření požá-
ru do obydlených oblastí. Kromě 
tohoto preventivního vypalování 
se za vhodných podmínek využívá 
uměle založený protipožár v akut-
ním boji s blížícím se nezvládnutel-
ným ohněm jako možnost poslední 
záchrany.

připravil Mirek Brát
Zdroje foto: 
StevenTerblanche, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons. 
Timjphillips, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons.  Eero Jär-
nefelt, Public domain, via Wikimedia Commons, Diorit, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons, Martin Kavka (HZS ČR)

Zdroj foto: 
Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons,  Pastorius, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia 
CommonsFrank Behnsen, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

I kontrolované žďáření se může změnit v nekontrolovaný požár. Již historický snímek hasičského tanku v akci. 

V Čechách se prosadily zejména tzv. stojaté milíře. 

Stavba milíře. 

Žďáření (kdysi) ve Finsku. Žďáření jako malířský motiv. 

Výroba dřevěného uhlí má dlouhou tradici. Milíř v pilné práci. Milíř v historickém skanzenu. 

Oheň "rodí" novou půdu. 

Lesní milíře
Milíř je historické zařízení, kte-

ré zajišťuje pomalé hoření dřeva při 
požadované minimalizaci přístupu 
vzduchu.  Jedná se o velkou hranici 
dřeva utěsněnou hlínou.  V hliněné 
krustě je na počátku procesu ně-
kolik otvorů. Ty jsou po rozhoření  
utěsněny a přísun vzduchu je regu-
lován na velmi nízké úrovni. Milíř 
poté několik desítek hodin doutná 
za minimálního přístupu vzduchu 
a uvnitř probíhá za vysoké teploty 
karbonizace dřeva. Pak se nechá 
milíř vychladnout. Po jeho roze-
brání se může vzniklé dřevěné uhlí 
vyjmout. Ze 100 kg dřeva se získá 
přibližně 20 kg dřevěného uhlí. 

Typy milířů
Historie nám zanechala dva 

základní druhy milířů: ležatý 
a stojatý. První druh se na území 
Česka takřka nepoužíval. Oblíbily 
si jej především národy severní 
Evropy. Ležatý milíř mohl mít 
délku až dvacet metrů. V našich 
zeměpisných šířkách dominoval 
takzvaný stojatý milíř. V jeho 
středu byla silná tyč. O izolaci se 
staral vnější těsnící plášť tvořený 
hlínou, popelem a mourem. V ně-
kterých chudších zemích světa však 
tato starověká technologie stále 
produkuje dřevěné uhlí. Důvodem 
je levná stavba milíře, kterou lze 
realizovat přímo v místě lesní 
těžby. 

Postup výroby
I u nás existují spolky příznivců 

historie, kteří se výrobě dřevě-
ného uhlí v tradičních milířích 
věnují. Jedním z nich je i Spo-
lek archaických nadšenců, který 
na webu sebranice.cz píše o svých 
konkrétních zkušenostech: Čas 
pálení se pohybuje podle velikosti 
milíře, v našem případě se jednalo 
o velice malý s dobou pálení 5 dní. 
Pálení předcházely dvoudenní 
přípravné práce - štípání dřeva, 

získávání drnového a hliněného 
krytu, příprava podkladu, samotná 
stavba dřevěného milíře a nanášení 
drnového a hliněného pláště. Milíř 
byl zapálen v horní části pomocí 
svislého středového kanálu (krále) 
vsypáním žhavých uhlíků a roz-
hoření napomáhaly dva nadzemní 
protilehlé kanálky… Po pátém dni 
pálení poklesla výška milíře na jed-
nu třetinu  původní velikosti a milíř 
již neprodukoval žádný kouř, pouze 
krásně voněl. To bylo znamení 
k ukončení pokusu. Přistoupilo se 
k rozebrání hliněného plástě a roz-
hrnutí vzniklého dřevěného uhlí 
na okolní plochu. Uhlí muselo být 
na žhnoucích místech pravidelně 
kropeno vodou, aby se zabránilo 
vznícení. Po vychladnutí bylo 
uhlí napytlováno a připraveno 
k transportu.

Epilog
Funkční milíře můžete v našich 

krajích občas spatřit ve skanze-
nech, kde dokumentují šikovnost 
našich předků. Ve vyspělých ze-
mích převzaly výrobu dřevěného 
uhlí moderní průmyslové karbo-
nizéry pracující s větší efektivitou 
než milíře utěsněné hlínou.   

připravil Mirek Brát
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Za hasičskou historií do města Mšena 

HASIČSKÁ HISTORIE

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je partnerem Hasičských 
slavností v Litoměřicích, které jsou plánovány na 10.-11. června 2022. 
Jde o celorepublikový sraz hasičstva s výstavou hasičské techniky – 
od té nejstarší ze sbírek sborů dobrovolných hasičů až po tu nejmodernější 
a speciální, kterou disponuje Hasičský záchranný sbor České republiky. 
Minulý ročník přivítal 27 000 návštěvníků a přes 250 hasičských sborů 
přivezlo do Litoměřic 300 kusů historické techniky. „Na výstavišti Za-
hrady Čech se bude prezentovat i sdružení se svými aktivitami, zejména 
v oblasti prevence, mládeže a požárního sportu. Stánek SH ČMS najdete 
v pavilonu NS, ve stejném prostoru se bude umístěn i stánek CHH (Centra 
hasičského hnutí Přibyslav). Doufáme, že si v nabitém programu najdete 
čas nás navštívit. Budeme se na vás těšit.“ 

Mgr. Irena Špačková, tisková mluvčí SH ČMS

 INFO PRO HASIČE

Dobrovolní hasiči společně darovali krev 
Iniciativa společného darování krve semkla dobrovolné hasiče z celkem 
devíti míst jižního Novohradu. Nejcenější tekutinu-krev darovali v ne-
mocnici v Lučenci. Navázali tím na dlouhodobou tradici darování krve 
mezi dobrovolnými i profesionálními hasiči ve Slovenské republice.  Celá 
akce nesla název Novohradská hasičská kapka krve 2022. Iniciátorem byl 
DHZ Biskupice. Dobrovolní hasiči z obce Biskupice si poprvé vyzkoušeli 
společné darování krve v roce 2021, byť samozřejmě měli s individuál-
ním dárcovstvím opakovanou zkušenost. Společného dárcovství krve 
se v nemocnici v Lučenci zúčastnilo celkem třicet pět dobrovolných hasičů 
z obcí Biskupice, Buzitka, Čakanovce, Čamovce, Filakovo, Filakovské 
Kováče, Holiša, Radzovce a Velké Dravce. Zúčastnění věří, že se z to-
hoto společného dárcovství stane u hasičských sborů jmenovaných obcí 
dlouhodobá tradice.

 zdroj foto: DHZ Biskupice

Reprezentace hasičů-seniorů okresu 
Opava aneb “Staříci” soutěží

Orientace v neznámém 
prostoru za snížené 

viditelnosti 

Mladí hasiči z Pasek pomáhali 
zvelebit prostředí v obci

Testování 
nového 

služebního 
stejnokroje

Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, Odborná rada prevence 
a ochrany obyvatelstva Ústí nad 
Orlicí uspořádala 19. března 2022 
v pevnostním opevnění Hůrka 
v Králíkách pro členy Sboru dob-
rovolných hasičů našeho Okres-
ního sdružení odborné školení 
„Orientace v neznámém prostoru 
za snížené viditelnosti“. Pro vel-
ký zájem z listopadového setkání 
na Hůrce v Králíkách se konalo 
tuto březnovou sobotu opět od-
borné školení pod vedením lekto-
ra, příslušníka HZS Pardubického 
kraje, Davida Hynka. Celkem 
se vystřídalo 32 členů ze sborů 
dobrovolných hasičů, a to z Ústí 
nad Orlicí, Černovíru, Bystřeci, 
Výprachtic, Verměřovic, Mistro-
vic, Žamberku a z Červené Vody. 
Jako podzimní soustředění bylo 
zaměřeno na pohyb a prohledá-
vání neznámého prostoru, při kte-
rém si všichni v praxi zopakovali, 
jak se v takovýchto prostorech 
pohybuje a vyhledávají se osoby. 

V sobot u  19.3.2022 jsme 
se hromadně zapojili do zlepšo-
vání životního prostředí v naší 
obci. Mladí hasiči pod dohledem 
dospělých nejdříve u osady Nuzov 
prováděli úklid ořezaných keřů 
a stromů. Poté se přesunuli k Pa-
sekám na „Horskou cestu“ a tam 
jsme pomohli dospělým vyklidit 
okolí cesty od náletových dřevin. 
Obec Paseky má v plánu osázet 
"Horskou cestu" ovocnými vyso-
kokmeny, a tak všechny náletové 
a přestárlé dřeviny musí prostě 
pryč. Jako mladí hasiči jsme 

Účastníci měli vše ztížené tím, že 
hledí masky měli přelepeno pás-
kou, čímž se simuloval zakouřený 
prostor. Nad veškerými povely, 
pohyby, rozhodováním a jed-
náním dohlížel David Hynek, 
společně s asistentem Jaroslavem 
Skalickým, členem odborné rady 
prevence a ochrany obyvatelstva. 
Jako figurant, hledaná osoba, se 
nabídla Michaela Skalická, člen-
ka SDH Výprachtice. Skupina si 
po hodinovém školení vyslechla 
vyhodnocení toho, co provedla 
dobře a kde byly nedostatky. Od-
měnou pro všechny bylo drobné 
občerstvení v podobě horkého 
čaje a bagety. Poděkování patří 
celé odborné radě prevence a 
ochraně obyvatelstva, zástupci 
pevnostního opevnění Hůrka 
v Králíkách Marku Hynkovi, 
lektoru Davidu Hynkovi a všem 
účastníkům školení. 

Za SH ČMS ÚO ORP a OO 
Ústí nad Orlicí - Milan Kacálek

se samozřejmě do akce hromad-
ně zapojili a svojí prací přispěli 
k lepšímu životnímu prostředí 
v našem okolí. Bohužel okolí 
cesty je tak zarostlé, že vyrážíme 
na brigádu znovu a pevně věříme, 
že než jaro propukne plnou silou, 
plochu připravíme včas, aby zde 
co nejdříve vznikla ovocná alej, 
přestože víme, že na ovocné plody 
z nové aleje si budeme muset ještě 
pár let počkat. 

Ing. Jana Vaněčková, 
vedoucí MH SDH Paseky

V Olomouckém kraji testují 
profesionální hasiči nový služeb-
ní stejnokroj. Určení příslušníci 
jej nyní po dobu jednoho roku 
budou využívat při všech vhod-
ných pracovních činnostech a bu-
dou sledovat chování materiálů, 
stálost jejich vlastností a další 
předem daná kritéria. Uniformu 
tvoří kalhoty s opaskem, blůza 
a čepice. Realizační tým z Fakul-
ty textilní Technické univerzity 
v Liberci se inspiroval hodnotami 
a řádovou příslušností prvore-
publikových hasičů. Výtvarně 
byla přenesena do současnosti 
jednoduchá, postavě přirozená 
silueta jejich uniforem. Dalším 
inspiračním zdrojem byl nadča-
sový pohled na pánskou uniformu 
v módním minimalistickém řeše-
ní i outdoorové sportovní oděvy, 
které tvůrce inspirovaly pro svou 
střihovou a tvarovou funkčnost. 
Současné Pracovní stejnokroje 
I i II jsou v užívání u HZS ČR 
více než 18 let. 

HZS Olomouckého kraje 

Družstvo se těší na hasičskou olympiádu ve Slovinsku.  

Zveme vás na Festival hasičských přípravek, který se bude konat 
23. dubna 2022 v prostorách Nebílovské zámecké zahrady v obci Ne-
bílovy v Plzeňském kraji.

Slovem „staříci“ jsou označováni členové druž-
stva hasičských seniorů, které při OSH Opava 
vzniklo v roce 2019 pod vedením p. Zdeňka Vav-
rečky z Kyjovic, p. Václava Poláka z Dolních Živo-
tic a p. Svatoboje Redra z Hrabyně. 

Jde o družstvo mužů, které 
se věnuje tradičním hasičským 
disciplínám (požárnímu útoku 
(nasucho) a štafetě s překážkami 
dle pravidel CTIF). Družstvo 
je složeno z členů různých SDH 
okresu Opava. Protože věkový 
průměr členů družstva se pohybuje 
kolem 65-ti let, je často označováno 
jako „družstvo staříků“.

Úspěšný start
Svým „křtem“ prošlo družstvo 

13. dubna 2019 na své první soutěži 

ve Vlčnově; v kategorii „Dobrovol-
ní hasiči - muži třídy B“ se umístilo 
na 6. místě. Od toho data se druž-
stvo zúčastňovalo všech soutěží 
v rámci „Litovelské ligy CTIF“ 
(Hradec Králové, Vlčnov, Praha, 
Velké Meziříčí), a také Mistrovství 
České republiky (MČR) v klasic-
kých disciplínách CTIF, které bývá 
vyvrcholením celoroční činnosti. 
MČR je organizováno koncem září 
(u příležitosti svátku sv. Václava) 
zpravidla na stadionu ve Dvoře 
Králové nad Labem.

„Hasičská olympiáda“
V roce 2021 si družstvo ve své 

sk upi ně  v ybojova lo  pos t up 
na XVII. Mezinárodní soutěž 
CTIF 2021 („hasičskou olympiá-
du“), která se bude konat v Celje 
(Slovinsko) ve dnech 17. - 24. 
července 2022. Družstvo „sta-
říků“ zde bude reprezentovat 
Českou republiku i okres Opava 
v tradičních hasičských disciplí-
nách CTIF. Aby reprezentace byla 
co nejúspěšnější, věnují členové 
družstva téměř všechen svůj volný 
čas řádné přípravě. Prověřením 
kvality připravenosti a schopnosti 
družstva bude i účast na „Velké 
ceně Německa“, která proběhne 
ještě před soutěží ve Slovinsku.

Držíme palce!
S účastí na tak významných 

akcích (soutěžích) je spojena nejen 
spousta hodin věnovaných pří-
pravě, ale také spousta peněžních 
výdajů. Všechny náklady s tím 
spojené (výzbroj, výstroj, stravu, 
dopravu aj.) si hradí družstvo 
převážně z vlastních prostředků 
nebo z darů sponzorů, za což jim 
je nutno poděkovat.  

 Věříme, že veškeré snažení 
bude nakonec korunováno úspě-
chem a družstvo bude zdárně re-
prezentovat okres i Českou repub-
liku. Držíme mu palce a doufáme, 
že i vy se k nám přidáte!

Jan Dumbrovský,
foto: archiv jd

V dnešním zastavení naší pravidelné rubriky věnované starší historii 
sborů dobrovolných hasičů v různých částech naší republiky se podíváme 
do města Mšena v okrese Mělník (Středočeský kraj).  Město je označováno 
za vstupní bránu Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj.  
Velké požáry devatenáctého století, z nichž zejména ten v roce 1867 po-
stihl téměř dvě třetiny města, se staly impulsem k založení hasičského 
dobrovolného sboru. Proto také tehdejší purkmistr města svolal schůzi 
občanů za účelem založení tohoto sboru, a tak se 6. leden roku 1876 
po přečtení a schválení stanov stal dnem založení Sboru dobrovolných 
hasičů ve Mšeně. Stanovy byly zaslány c. k. místodržitelství v Praze a byly 
jím schváleny 12. prosince 1876 pod číslem 65158. Tak začínají první 
stránky kroniky místního sboru…Prvním starostou sboru byl zvolen 
Antonín Černohorský, velitelem František Janatka, zástupcem František 
Kus, jednatelem Josef Kalia a hospodářem Josef Zeman. 3. března 1877 
po sbírce a z výtěžku ochotnického spolku zakoupeny pro činné členy 
přilby, opasky, sekery, žebřík, lana, plachta. Dne 17. července téhož 
roku proběhlo 1. veřejné cvičení. Dne  15. srpna 1891 byl sbor přítomen 
Všehasičskému sjezdu. Dne 23. června 1901 konáno veřejné cvičení 
spojené s oslavou 25. výročí trvání sboru za přítomnosti okolních sborů. 
Dne 2. září 1934 předalo město a členové městského zastupitelstva spolu 
se starostou města  Beranem hasičskou zbrojnici Sboru dobrovolných 
hasičů ve Mšeně, která se nalézá v budově č.p. 299 v Tyršově ulici. V roce 
1976 se konala velká oslava 100 let trvání sboru. Sbor vlastní skříňový 
vůz Avia 30 a cisternové vozy T – 111 a T – 138. 25. října 1986 se koná 
oslava 110. výročí založení sboru. Na náměstí byla k vidění výstava 
historických stříkaček až po moderní techniku. Slavnostní den byl za-
končený  taneční zábavou. 

zdroj foto: FB SDH Mšeno
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Kolínští hasiči-lezci trénovali na 85 metrů vysokém komínu. Vý-
cvik se uskutečnil v areálu společnosti Contera Management s.r.o. 
v Říčanech... Zaměstnání bylo předem připraveno na už industriálně 
nevyužívaném komínovém tělese z betonových tvárnic, které má tři 
ochozy. V součas-
né době je komín 
částečně používán 
operátory mobilních 
sítí. První pracovní 
plošina je ve výš-
ce 40 metrů, druhá 
v 65 metrech a třetí 
ve výšce 80 metrů. 

ze zdroje HZS 
Středočeského 

kraje

Hasiči na síti LIV.

V dnešním čísle Hasičských novin se v padesátém čtvrtém dílu naší 
pravidelné rubriky za hasičskou webovou prezentací vypravíme za Sbo-
rem dobrovolných hasičů Polanka nad Odrou. Od roku 1990 je Polanka 
nad Odrou městskou částí Ostravy. Vliv na založení hasičského sboru 
v Polance nad Odrou měly časté požáry v obci a zvláště velký požár 
v r. 1881, kdy na dolním konci Polanky vyhořely 4 selské usedlosti, 
3 výměnky a 8 rodinných domků. Vše lehlo popelem v průběhu jedné 
hodiny. Po několika předběžných jednáních povolaných činitelů a na po-
pud hasičského inspektora a nadučitele Josefa Hradila a učitele Rudolfa 
Vavrečky byla v r. 1892 svolána veřejná schůze o důležitosti vycvičených 
lidí při hašení požáru. Tam vzešel definitivní popud k založení Sboru dob-
rovolných hasičů v Polance. Dne 7. května 1893 se konala ustavující valná 
hromada, 32 zúčastněných se stalo členy dobrovolného hasičského sboru. 
Při založení sboru čítala obec 340 popisných čísel a měla 2 000 obyvatel. 
Nyní má Polanka nad Odrou 5000 obyvatel – a také vlastní hasičskou 
webovou prezentaci. Ta je umístěna na nezabezpečené doméně prvního 
řádu. Obsahuje množství informací. Zaujala nás detailní historie sboru i 
sekce věnovaná družebním kontaktům s polským sborem. Z obsahu webu 
se dozvíte, která hasičská směna je právě ve službě. Na webu nechybí 
ani počítadlo přístupů či vyhledávač. Přečtete si i mnoho zajímavého 
z historie Polanky nad Odrou

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 dubnu před sedmi lety?  
Naše rubrika vám chce připomenout události, příběhy, zprávy: tuctové a 
všední či naopak výjimečné a důležité z obecného i hasičského hlediska, 
které se udály již před více lety. Můžete pak porovnávat, zda je aktuální 
období roku 2022 podobné či jiné, než bylo to, které se již po pás propadlo 
do řeky času… 
Přenesme se v čase do dubna roku 2015, kdy proběhlo v polské obci Godów 
slavnostní setkání, kterým byl ukončen mezinárodní projekt „Bezpečná 
hranice“ spolufinancovaný z fondů Evropské unie, Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013. 
Cílem projektu, který realizovaly partnerské obce Petrovice u Karviné 
a polská obec Godów, bylo proškolení dobrovolných hasičů obou obcí 
pro společné zásahy. V rámci projektu vznikla příručka pro společné 
zásahy hasičů a bylo pořízeno i nové vybavení pro dobrovolné hasiče. 
Dobrovolní hasiči z Petrovic – Závady si tak v rámci projektu pořídili 
novou cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Scania. 

(ze zdroje HZS MSK)

Úvodní strana webu

Stránky SDH Polanka nad Odrou  
http://www.sdhpolanka.cz

VE ZKRATCE

První vozidlo po 120 letech

Sportovní sezóna 
hasičů v Ústeckém 

kraji klepe na dveře  

Hasiče trápí požáry 
popelnic 

Taktické 
cvičení 

Psychiatrická 
klinika 

FN Plzeň

Činnost hasičského sboru Popovičky v okrese Praha-východ byla obnove-
na po několika letech v říjnu 2003. Tehdy bylo založeno soutěžní družstvo 
mužů. V následujícím roce za vydatné pomoci obecního úřadu byla zakou-
pena použitá stříkačka PPS 12 R a nejnutnější vybavení. Současně tehdy 
bylo sestaveno smíšené družstvo dorostu a proběhly první tréninky. 

Úspěchy v požárním 
sportu

„Tímto krokem náš sbor navázal 
na dřívější činnost. V současnosti 
máme aktivní tým mužů, žen a mla-
dých hasičů, někteří z nich závodí 
za okolní sbory jak v dorostenec-
kých, tak v kategorii dospělých,“ 
uvedl starosta sboru Jiří Hrdina. 
V posledních pěti letech se řadí 
k nejlepším soutěžním výsledkům 
druhé místo mladších žáků v po-
žárním útoku v Křížkovém Újezdě, 
třetí místo žen v dílčí soutěži Pod-
lipanské ligy v Bulánce a prvenství 
mužů v roce 2019 v Huntovickém 
útoku.

Nový dopravní 
automobil 

V roce 2019 v září, během akce 
„Rozloučení s létem“, zaznamenal 
sbor historickou událost. Starostou 
obce byl hasičům předán zbrusu 
nový dopravní automobil. „Jed-
nalo se o vůbec první automobil 
v historii, který byl pořízen z do-
tace HZS a Středočeského kraje. 
Zbývající část dotace doplatila 
obec Popovičky ve výši 256 348 Kč. 
V době vyřizování dotace jsme 
netušili, že vozidlo bude krásným 
dárkem ke stodvacátému výročí 
sboru. Vozidlu požehnal pan farář 
a do mých rukou byly starostou 
obce předány klíče. Byla to velká 
radostná událost pro celý sbor,“ 
připomněl velitel jednotky i sboru 
Jaroslav Švehla. „Moc děkujeme 
všem, kteří se na realizaci dotace 
a předání automobilu podíleli, 
bude tím podstatně zkvalitněna 

V roce 2022 nás toho čeká 
o krapet více než obvykle, ke stan-
dardním dvěma sériím Tohatsu 
a Stimax CUPu se znovu můžeme 
těšit na TFA ligu SEVERU. Čeká 
nás taky veliká výzva v podobě 
Mist rovství České republiky 
dorostu v požárním sportu, které 
se bude konat na městském sta-
dionu v Ústí nad Labem od 1. do 
3. 7. 2022. Jako první, pod hlavič-
kou našeho KSH, odstartovala v 
roce 2022 série TFA liga SEVE-
RU a to již v sobotu 2.4.2022. 
Každý z letošních 7 závodů ligy 
bude unikátní. První 4 závody 
jsou pak nominační pro letošní 
MČR TFA dobrovolných hasičů, 
které se koná 1.8. 2022 ve Štram-
berku. Pro letošní ročník jsme 
připravili dvě novinky. Tou první 
je rozšíření o kategorii dorostenců 
od 15 do 17 let. Tou druhou je ka-
tegorie týmů složených z SDH 
našeho kraje. Individuální kate-
gorie jsou otevřené pro účastníky 
z celé ČR i zahraničí. Jako druhá 
odstartuje 24.4.2022 již tradiční 
oblíbená série Stimax CUP aneb 
šedesátkování a stovkování Ús-
teckého kraje. Budeme doufat, 
že i letos přitáhne tato unikátní 
série znovu stovky závodníků 
všech věkových kategorií z celé 
ČR. Bude se jistě na co těšit, 
protože pro letošní rok je v plá-
nu hned 5 kol a jedno dokonce 
v Karlovarském kraji! Jen týden 
poté 30.4.2022 nás čeká první zá-
vod letošního Tohatsu Fire Cupu 
tedy soutěže v disciplíně požární 
útok, klasickým způsobem, která 
je určena pro družstva složená 

Nejen požáry trávy a porostu 
zaměstnávaly v uplynulém ob-
dobí hasiče v Pardubickém kraji. 
Přímo v Pardubicích hasiči od po-
čátku roku do 28. března vyjíž-
děli celkem v patnácti případech 
k požárům popelnic a odpad-
kových košů. Většinou se jedná 
o popelnice na komunální odpad. 
Největší požár likvidovali hasiči 
v druhý březnový víkend v ulici 
Karla IV. v Pardubicích. Hořelo 
celé kontejnerové stání i s pří-
střeškem. Vzhledem k časné ho-
dině ranní byl požár zpozorován 
velmi pozdě a šlehající plameny 
poškodily 10 kontejnerů, ale 
i 7 stromů. Velkým žárem bylo 
poškozeno také 6 zaparkovaných 
vozidel. Ty byly ve vzdálenosti 
až 4,5 m od ohniska požáru. 
Škoda byla již upřesněna a lze 
říci, že se pohybuje kolem 500 
tisíc korun. Nejpravděpodobnější 

naše činnost,“ doplnil velitel jed-
notky kategorie JPO V. „K loňským 
výjezdům patřila např. kontrola 
rozvodněného potoka a odstraňo-
vání spadlých stromů. Jeden z nich 
spadl na elektrické vedení a hasiči 
museli ve spolupráci s městskou 
policií prostor uzavřít a vyčkat 
na příjezd energetika. Mezitím sa-
mozřejmě odstraňovat další spadlé 
stromy,“ upřesnil Jaroslav Švehla.

Vydařený Hasičský den
K tradičním činnostem patří jar-

ní a podzimní úklid obce, příkopů 
a veřejných prostor. Vloni pořádali 
ve spolupráci s SDH Křížkový 
Újezdec Hasičský den, který byl 
velmi zdařilou akcí. Společnou 
akci navštívilo neuvěřitelných 954 
návštěvníků, kteří si s nemalým 
zájmem prohlédli techniku okol-
ních sborů i profesionálních hasičů. 
K vidění byla například CAS Tatra 
148, Tatra 815 8x8, CAS Merce-

z členů SDH Ústeckého kraje. 
Tato soutěž je s námi již několik 
let, ale každý rok se těší čím dál 
větší návštěvnosti a oblibě, a i my 
doufáme, že v roce 2022 padne 
nový rekord v počtu zúčastněných 
týmů. Hlavní novinkou pro letoš-
ní ročník je skutečnost, že se ko-
nečně podařilo splnit cíl pořádat 
každé kolo v jiném okrese. Soutěž 
začne v obci Vroutek v okrese 
Louny. Na začátku prázdnin 
nás čeká veliká výzva v podo-
bě pořádání Mistrovství České 
republiky dorostu v požárním 
sportu. Na městském stadionu 
v Ústí nad Labem změří svoje síly 
během tří dnů, od 1. do 3.7., kolem 
450 dorostenců z celé ČR. Chtěli 
bychom, aby se na mistrovství 
všem líbilo a zachovala se tak 
výborná úroveň předchozích 
ročníků. Z toho důvodu se or-
ganizační skupina pravidelně 
schází již od sklonku roku. Nyní 
jsme ve fázi hledání partnerů, 
přípravy loga a harmonogramu 
akce, výběru organizační čety 
a dalších desítek úkolů. Na jednu 
z organizačních schůzek dorazila 
i nová starostka sdružení Monika 
Němečková s kolegy z rady mlá-
deže SH ČMS. Věříme, že se nám 
společně podaří vytvořit dobré 
podmínky pro sportovce, diváky 
i hosty. Veliké poděkování patří 
i všem organizátorům jednotli-
vých soutěží, dále pak partnerům 
krajského sdružení i partnerům 
a podporovatelům jednotlivých 
sérií. Především pak Ústeckému 
kraji. 

Matěj Prošek

verze příčiny vzniku tohoto po-
žáru se jeví nedbalost neznámé 
osoby při kouření. „Podíváme-li 
se na příčiny všech vzniklých 
požárů, nelze s úplnou přesností 
říci, jasnou příčinu vzniku požárů 
popelnic a odpadkových košů. 
U všech požárů máme stanoveny 
dvě verze vzniku požáru, a to ne-
dbalost, tedy odhozený a špatně 
uhašený nedopalek cigaret y, 
pracovat ale musíme také s verzí 
úmyslného založení,“ říká k pří-
padům vyšetřovatel příčin vzniku 
požáru por. Aleš Janda, DiS. 
z HZS Pardubice. Doporučujeme 
kuřákům, aby se při odhazování 
nedopalku přesvědčili, že svou 
cigaretu opravdu řádně típli, než 
ji odhodí do koše či popelnice.

dle zprávy 
por. Bc. Venduly Horákové, 

HZS Pardubického kraje 

V nové budově Psychiatrické 
kliniky Fakultní nemocnice Pl-
zeň proběhlo taktické cvičení. 
Jeho námětem bylo: Na oddělení 
akutní ambulance v objektu Psy-
chiatrie FN Plzeň došlo k požáru, 
který založil problémový pacient 
v jednom z pokojů. Požár se po-
měrně rychle rozšířil do celého 
pokoje a osoba, která požár ini-
ciovala, byla popálena. Prostory 
chodeb a přilehlých místností 
byly si lně zakouřeny a bylo 
nutno celé oddělení za použití 
vyváděcích prostředků evakuo-
vat. Při průzkumu vyšších pater 
bylo zjištěno, že se kouř skrytou 
cestou dostal i do 3. NP, kde bylo 
také nutno za použití vyváděcích 
prostředků evakuovat pacienty. 
V případě pacientů upoutaných 
na lůžko, byli pacienti transpor-
továni na mobilních lůžkách. 
Cvičení se zúčastnila družstva 
ze stanic Košutka a Střed a samo-
zřejmě i personál Psychiatrické 
kliniky.

HZS Plzeňského kraje 

des-Benz Atego ale i historické 
koňské stříkačky. Návštěvníci také 
sledovali ukázky vyproštění osob 
u dopravní nehody, záchranu osob 
z výšky pomocí slaňování a haše-
ní požáru historickou technikou. 
Mladí hasiči předvedli ukázku po-
žárního útoku, který byl zakončen 
hašením hořícího domečku. V od-
poledních a večerních hodinách 
lidé uvítali vystoupení hudebních 
kapel.

Epilog
„Pro hasiče a rovněž pro širokou 

veřejnost dále náš sbor uspořádal 
tradiční akci: Posezení u grilova-
ného prasátka. Ta se v posledních 
letech těší nemalé popularitě. Děti 
jsou vždy nadšené z obrovitého 
kopce pěny a dospělí si zase rádi 
poslechnou tradiční harmoniku,“ 
dodal starosta sboru Jiří Hrdina.

Věra Nutilová, 
foto: archiv SDH Popovičky

Úspěšní, pozitivní, s elánem i úsměvem. 



HASIČSKÉ NOVINY 7/2022 l www.facebook.com/hasicskenoviny Slovem a obrazemstrana 6

Tradice žijí díky hasičům
Hasičský sbor v Údavách v okrese Havlíčkův 
Brod je nezastupitelnou složkou v životě obce. 
Je jedinou organizací, která v obci vyvíjí činnost 
v oblasti sportovní, kulturní a společenské.
Stolní tenis

Sbor organizuje zajímavé akce, 
které se postupem let staly tra-
dicí. Nejdelší historii měl turnaj 
ve stolním tenisu, který byl po-
řádán od roku 1988 do roku 2019. 
Probíhal většinou mezi vánočními 
svátky a Silvestrem. Několik let 
dokonce soutěžily i děti, v součas-
nosti je turnaj doménou dospělých, 
protože děti již dorostly do podoby 
statných hasičských sportovců. 
Roku 2020 se bohužel o přerušení 
dlouhé tradice postaral Covid - 19, 
podobně jako u jiných akcí.

Turnaj v nohejbalu
Druhým nejstarším býval turnaj 

v nohejbalu trojic, jehož první roč-
ník se konal v roce 1992. Od roku 
2006 k němu přibyl i turnaj vete-
ránů, obě kategorie však skončily 
v roce 2012. Náhradou je rodinný 
turnaj v nohejbalu, který je za-
končením prázdnin a jakýmsi 
odlehčeným bratříčkem červno-
vého turnaje pro místní rodinné 
týmy. Ten se s přestávkami hraje 
od roku 1998.

Mistři Petrova cechu
Rybářské závody se staly také 

pravidelnou akcí pro členy sboru 
a veřejnost. „Požární nádrž využí-
váme také touto netradiční formou 
od roku 2008. U nádrže připravíme 
přenosnou restauraci, aby diváci 
a rybáři měli možnost nezbytného 
občerstvení.  Závodníci poté sečtou 
míry svých úlovků a podle toho, 

kdo dosáhne nejvyššího součtu, 
vyhrává,“ upřesnil místostarosta 
SDH Bohuslav Němec. „Ryby 
si odchováváme sami v nádrži, jen 
v posledních třech letech jsme měli 
menší problémy. Napřed bylo su-
cho, poté zase velká voda poničila 
těsnost nádrže. Díky péči města 
máme nádrž od loňska opravenou 
a už jsme ji dokonce stačili zaryb-
nit. Snad už letos budeme moci 
uspořádat další ročník rybářských 
závodů.“

Svátek karbaníků 
skončil

Čestné místo patří Údavskému 
mariáši, jehož první ročník probě-
hl v roce 1998. V nejplodnějších 
létech hrávalo v sále hospůdky 
U Lípy více jak padesát karbaníků. 
Po dvaceti letech ovšem také tento 
svátek karbaníků skončil. Letití or-
ganizátoři jsou buď  staršího věku 
nebo odešli do „karetního nebe“.

Vlastní originální soutěž
Účast na hasičských soutěžích 

je nedílnou součástí činnosti sbo-
ru. Družstva mužů a žen startují 
na okrskovém klání, jsou stálými 
účastníky soutěží v Dřevíkově, 
Rovném, Sobíňově, Kohoutově, 
Podmoklanech nebo ve Ždírci 
nad Doubravou. V mnoha soutěžích 
Údavy dokázaly zvítězit nebo ob-
sadit přední příčky. Velmi kvalitní 
družstvo žen se pomalu rozpadá, 
mateřské povinnosti a stěhování 
do jiných lokalit za prací sboru 

příliš neprospívá. „Od roku 2005 
pořádáme také vlastní soutěž pro 
okolní týmy. Je jí netradiční útok 
s PS 8 - Údavské osmičky. Pořádání 
osmiček bývá vyvrcholením celo-
roční práce. Po roční přestávce, 
zaviněné pandemií koronaviru, 
jsme se s chutí pustili opět do prá-
ce a uspořádali vloni již šestnáctý 
ročník. Netradiční požární útok 
proběhl dvoukolově. Zvítězily Pod-
moklany, druhé byly Údavy a třetí 
Trhová Kamenice. Ženskou soutěž 
vyhrála bojovná děvčata z Mož-
děnice před Ždírcem. Poděkování 
patří městu Ždírec nad Doubra-
vou, které dotací přispělo na ceny 
do soutěže,“ uvedl starosta sboru 
Oldřich Milt „K dalším činnostem 
patří celoroční brigády, připra-
vujeme dříví na zimu, provádíme 
výmalbu interiérů v sále naší hos-
půdky. Uklidili jsme příkopy v obci 
při akci Čistá Vysočina a v lese 
uklízeli klestí po těžbě. Díky krásné-
mu zářijovému počasí bylo možné 

dokončit  opravu požární nádrže,“ 
uvedl Oldřich Milt, starosta sboru.

Hospůdka i zbrojnice
V budově bývalé školy provozuje 

sbor hospůdku U Lípy. U ní je areál 
pro volnočasové aktivity s hřištěm 
a velkou zastřešenou pergolou. Po-
dařilo se jej vybudovat za výrazné 
podpory města Ždírec nad Doubra-
vou. Slouží k pořádání jak sportov-
ních, tak společenských akcí pro ha-
siče a veřejnost. Hasičská zbrojnice 
sboru je z roku 1923. V roce 2010 
byla rozšířena o přístavbu ke zvět-
šení pracovního prostoru. V roce 
2017 dostala zbrojnice díky městu 
také novou fasádu, hasiči se podílejí 
na úpravách v jejím okolí. Mají také 
k dispozici renovovaný dopravní 
automobil Peugeot Boxer a PPS 
12, přívěsný vozík byl přestavěn na 
nové podmínky, opět za finanční 
podpory města.

Činnost mladých hasičů 
Kolektiv mladých hasičů byl 

založen 16. června 2002. Hlavní 
organizátorkou a vedoucí se tehdy 
stala Olga Říhová, účinnou pomoc 
jí poskytoval manžel Jaroslav, 
dcera Martina a Martin Rychlý. 
Celých šest let, týden co týden, se 
společně starali o výchovu hasič-
ského dorostu a vychovali důstojné 
nástupce starších kolegů. „Činnost 
oddílu byla postavena na pravidelné 
přípravě včetně tréninků, teorie, 
víkendových soustředění v Travné 
a účasti v dětských soutěžích. Díky 
mladým hasičům se členská základ-
na na začátku roku 2003 rozrostla 
na 47 osob. V roce 2004 dosáhli 
skvělého výsledku, kdy vyhráli v zá-
vodě všestrannosti v Krucemburku. 
Na jaře 2005 zvítězil Luboš Kujal 
v okresním kole Plamen soutěže 
dorostenců v jednotlivcích. V roce 
2006 bylo soustředění za výborné 
výsledky v okresním kole hry Pla-
men, vítězství ve štafetě požárních 
dvojic, štafetě na 4 x 60 m a v po-
žárním útoku, zajištěno v italském 
letovisku Caorle. Díky sponzorům 
a podpoře města si mladí hasiči 

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. 

Slavnostní foto do hasičské kroniky. 

Dvě cisterny mají nové majitele. Klíče si 
převzaly jednotky dobrovolných hasičů
Slavnostní předání hasičských 

automobilů se uskutečnilo v ne-
dávné době na stanici v Olo-
mouci. Nové majitele získaly dvě 
spolehlivé cisterny na podvozku 
TATRA T-815 s nástavbou THT. 
Obě sloužily dlouhá léta profesi-
onálním hasičům v Jeseníku, Ko-
jetíně, Zábřehu a Litovli. U sboru 
se využívaly hlavně jako velko-
objemové cisterny. Na stanicích 
najezdily tisíce kilometrů a za-
sahovaly převážně u rozsáhlých 
požárů, kde sloužily k dopravě 
většího množství hasební vody. 

Postupně byly nahrazeny mo-
dernějšími vozidly, proto mohou 
nyní začít pomáhat s jednotka-
mi dobrovolných hasičů. Jedna 
tat rovka poputuje k jednotce 
do Huzové na Olomoucku a dru-
hou si převzali hasiči z Hoštejna 
na Šumpersku. V obou případech 
nahradily starší automobily. Obě 
hasičské cisterny jsou stejného 
typu.

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

odměnu, kterou si zasloužili, užili 
jak tréninkově, tak rekreačně. 
Ještě v roce 2007 zvítězili mladší 
žáci v okresním kole hry Plamen. 
Přestože se pro vyšší věk od roku 
2008 přestali zúčastňovat dětských 
soutěží a oddíl kvůli tomu zanikl, 
dodnes sbor těží z jejich práce. 
Mnozí z nich odcházejí do větších 
sídel za prací, proto je čím dál těžší 
sestavovat družstvo na hasičské 
soutěže. Ale to je obecně problém 
malých sídel, jakým Údavy se svými 
92 obyvateli jistě jsou. Přesto má 
náš sbor v dnešní době stále ještě 40 
členů a plní svou funkci i nadále,“ 
připomněl Oldřich Milt.

Zábavný večer k MDŽ
„Letošní rok jsme zahájili val-

nou hromadou a stanovili si plán 
práce. Snad nám pandemická 
situace dovolí poněkud větší rozlet, 
než tomu bylo v letech minulých. 
V sobotu 5. března jsme po dvou 
letech opět pořádali zábavný večer 
k MDŽ, který je u nás hezkou tradi-
cí. Celou akci zajišťují muži a náš 
ženský tým je oceněn za obětavou 
práci pro sbor a obec. Večer byl 
plný hudby, tance a zábavných 
soutěží. Tentokrát byla zábava 
ozdobena neuvěřitelně pozitivní 
atmosférou, plynoucí z dlouhé pan-
demické přestávky,“ doplnil mís-
tostarosta sboru Bohuslav Němec. 

Vzorný hasičský web
Veškeré dění sboru a místní části 

lze již deset let sledovat na webo-
vých stránkách sboru, kde lze 
nalézt aktuality ze všech akcí 
včetně historických událostí. V kon-
gresovém sále Krajského úřadu 
v Jihlavě se 18. 3. 2019 předávaly 
ceny za nejlepší zpracování a ve-
dení internetových stránek měst, 
obcí a sborů dobrovolných hasičů 
v Kraji Vysočina. V 21. ročníku 
soutěže Zlatý erb se umístil web 
SDH Údavy na krásném druhém 
místě. Zástupci sboru Oldřich Milt 
a Bohuslav Němec převzali tehdy 
diplom a věcné ceny od hejtmana 
kraje Jiřího Běhounka, který všem 
zúčastněným poděkoval za přínos-
nou práci pro veřejnost. Členové 
sboru jsou v tomto směru vděčni 
a děkují „velkému učiteli“ Ing. Ji-
římu Pavlíčkovi, za jehož výrazné 
spolupráce webové stránky vzni-
kaly a jsou jím stále podporovány.

Epilog
„Letos si sbor připomeneme 

120 let založení. Součástí oslav 
dne 25. 6. 2022 bude mj. průvod 
obcí, předání nových znaků sboru 
a obce, výstava techniky v hasič-
ské zbrojnici a také kronik v  sále 
hospůdky,“ dodal Oldřich Milt, 
který je autorem publikace o obci 
a sboru. Tato bude při oslavách 
slavnostně pokřtěna.

Věra Nutilová, 
foto: archiv SDH Údavy

Pravidelná 
zkouška sirén 

v měsíci dubnu 
neproběhla

V lese 
hořela 

maringotka

Střecha 
domu 

v plamenech 

Čtyřicet šest tater pro 
německé dobrovolné hasiče

Z rozhodnutí generálního ře-
ditele Hasičského záchranného 
sboru České republiky se v dubnu 
neuskutečnila, v souvislosti s vál-
kou na Ukrajině, pravidelná zkouš-
ka sirén. První středu v měsíci 
dubnu se tedy nerozezněly sirény 
v rámci jejich pravidelné zkoušky. 
Důvodem bylo, stejně jako minulý 
měsíc, snaha předejít nežádoucí 
panice mezi obyvatelstvem, přede-
vším pak mezi občany z Ukrajiny, 
kteří uprchli před válkou do České 
republiky. 

ze zdroje HZS ČR

Jednotka profesionálních hasičů 
ze stanice Pelhřimov společně 
s jednotkami sborů dobrovol-
ných hasičů z Moravče a Nové 
Cerekve vyjela k ohlášenému 
požáru maringotky v lese u obce 
Moraveč.  Na likvidaci požáru 
hasiči nasadili několik vodních 
proudů. Majetková škoda vzniklá 
požárem byla předběžně vyčíslena 
na 51 tisíc korun. Hasiči svým 
zásahem uchránili majetek za 400 
tisíc korun. Příčina vzniku požáru 
se nadále vyšetřuje.

dle zprávy 
kpt. Ing. Bc. Petry Musilové. 

tiskové mluvčí 
HZS Kraje Vysočina 

V Jihomoravském kraji vyjely 
jednotky k nahlášenému požáru 
střechy rodinného domu v Brně 
na ulici Jamborova. Vyhlášen byl 
2. stupeň požárního poplachu.  
Plameny zachvátily celý půdní 
prostor a střechu domu. Hasiči 
dostali oheň pod kontrolu do půl 
hodiny. Proti ohni nasadili 5 vod-
ních proudů. Na místě zasahovalo 
9 hasičských vozů. Požár se obešel 
bez zranění.

HZS Jihomoravského kraje   

roku 2022 dodávat první vozidla 
z velké série 46 kusů CAS ně-
meckým dobrovolným hasičům, 
kteří jsou předurčeni pro zásahy 
při hašení lesních požárů. 

foto via pozary.cz

Společnost THT Polička ve spo-
lupráci s německým obchodním 
par tnerem a zástupcem Tatry 
v Německu Metallbau & Fahr-
zeughandel Fr iedr ich GmbH 
& Co. KG začala v průběhu února 
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Výsuvné mobilní hasičské žebříky jsou 
spojovány zejména se jménem Conrada 
Detricha Magiruse, podnikatele, vynálezce 
a hasiče z německého Ulmu. V Německu 
se vůbec vynálezům - v kontextu hasič-
ského žebříku-  velmi dařilo. První žebřík 
na koňském povozu zde sestrojil v roce 
1808 zámečník z Lienzingenu, jistý André-
as Scheck. V roce 1848 byl již k dispozici 
koněspřežný výsuvný žebřík o délce… 
(pokud se netroufnete tipnout, zkuste 
vyluštit tajenku naší křížovky). 

zdroj foto: Ypy31, Public domain, 
via Wikimedia Commons
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Test (správné odpovědi najdete pod čarou, zdroj testu s laskavým svolením portálu pozary.cz): 

správné odpovědi: 1b, 2c, 3a, 4a, 5b
Plošná evakuace

Mobilní žebřík

Otestujte si své hasičské znalosti

VE ZKRATCE PRO CHVÍLE ODDECHU

Výšková technika pro Ukrajinu
Z areálu Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně vyjela kolona hasičských 
aut směrem k ukrajinským hranicím. Hasičské sbory napříč Českou 
republikou posílají do obléhaných měst výškovou techniku, o kterou 
ukrajinští hasiči žádali. Hasiči překročili za asistence policejního do-
provodu česko-polské hranice a pokračovali dále směrem na Ukrajinu. 
Výškovou techniku si na místě převzali polští hasiči a ti ji pak ukrajin-
ským kolegům předali. Celkově se jednalo o šest kusů výškové techniky 
ze sborů jednotlivých krajů: tři kusy automobilových plošin AP 27 
a tři kusy automobilových žebříků AZ 30. Technika má veškeré revize 
platné, je po technických prohlídkách, je bezpečná a ihned použitelná 
k provozu. Kromě výškové techniky odjela také auta s elektrocentrálami 
a potřebným osvětlovacím zařízením. V dalším období byla humanitární 
akce s výškovou technikou doplněna o další automobilový žebřík, který 
darovala obec Koryčany. 

dle zprávy
 kpt. Mgr. Pavly Jakoubkové, DiS. 
tiskové mluvčí MV-GŘ HZS ČR, 
foto: HZS ČR ODK Jiří Dvořák
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Zajímavý projekt pomohl mládeži
Výroční valná hromada ve Studnicích na Vyškov-
sku nedávno zhodnotila činnost sboru za před-
chozí dvouleté období. 

Doba post-covidová
„Pro pandemii Covid–19 jsme 

byli nuceni zastavit práci s mlá-
deží a také účast na soutěžích. 
Soustředili jsme se na volnočaso-
vé aktivity dětí. Uvítali jsme letní 
rozvolnění, které jsme využili 
k uspořádání v pořadí osmého 
ročníku soutěže Železný hasič 
o Putovní pohár starosty obce. 
Po ukončení soutěže mužů a do-
rostu proběhl tradiční Dětský že-
lezný hasič, kdy si zjednodušenou 
trať mohli vyzkoušet mladí hasiči 
a také děti z řad diváků. Během 
podzimu se nám podařilo přilá-
kat několik dětí do řad mladých 
hasičů a také se začali proškolo-
vat noví vedoucí mládeže, kteří 
nám do budoucna pomohou dále 
zlepšovat naši práci s mládeží,“ 
uvedl ve zprávě starosta SDH 
Aleš Procházka. Sdělil také, 
že kolektiv mladých hasičů bude 
letos pokračovat mj. v získávání 
odznaků odborností, přípravách 

na soutěže Plamen, př ípravě 
a účasti na dalčích soutěžích.

Podpora mladých 
hasičů

Hasiče a spoluobčany seznámil 
koncem loňského roku s pro-
jektem Podpora mladých ha-
sičů SDH Studnice a požádal 
je o podporu. „Tento program 
vyhlašuje Nadační fond Tesco 
ve spolupráci s Nadací rozvoje 
občanské společnosti. Jeho cílem 
je podpořit rozvoj komunitní-
ho života. Od poloviny ledna 
do poloviny února tohoto roku 
zákazníci  - obyvatelé obce měli 
možnost hlasovat pro jednotlivé 
projekty ve všech prodejnách 
v daném mikroregionu. U nás 
se jednalo o Obchodní dům Tesco 
ve Vyškově. Program fondu Tesco 
je vyhlašován v celé republice. 
Mohou se ho tedy zúčastnit spol-
ky a neziskovky z celé republiky. 
Vybraní účastníci soutěží o první 

až třetí místo dle regionu kde 
působí. O nejvyšší nadační pří-
spěvek jsme coby hasiči usilovali 
společně se dvěma dalšími postu-
pujícími z našeho mikroregionu. 
Po sečtení hlasů se náš sbor umís-
til na druhém místě a obdržíme 
tedy nadační příspěvek ve výši 
16 000 Kč. Za tyto prostředky 
poř ídíme vybavení pro naše 
mladé hasiče, což bylo cílem,“ 
konstatoval Aleš Procházka, sta-
rosta sboru.

Činnost zásahové 
jednotky  

Ze zprávy o činnosti za rok 
2021 vyplynulo, že také zásahová 
jednotka se musela vypořádat 
s omezeními při pandemii. „Přes-
to pravidelně probíhala potřebná 
údržba hasičské techniky a také 
výjezdy k zásahům. V rámci 
údržby a zlepšování techniky byl 
upraven přívěs na požární tech-
niku pro potřeby umístění nového 
čerpadla na místo původní již 
dosluhující stříkačky PPS 12. 
Jednotka se zúčastnila několika 
výjezdů k odstranění spadlých 
stromů přes komunikace, čer-

pání vody ze zatopených studní, 
čištění ucpané kanalizace, likvi-
dace nebezpečného hmyzu a další 
technické pomoci obci a spoluob-
čanům. Letos v červnu jsme po-
máhali v tornádem zpustošených 
obcích jižní Moravy, někteří naši 
členové se do oblastí postupně 
vraceli ještě několikrát v rámci 
soukromé iniciativy na pomoc 
potřebným,“ zdůraznil starosta.

Poděkování starosty 
sboru 

Na konci loňského srpna sbor 
uspořádal hodovou zábavu, kte-
rá byla velmi zdařilá. Dorazilo 
množství návštěvníků z obce 
a širokého okolí. Všichni si akci 
nesmírně užili, neboť šlo o první 
větší akci po téměř dvou letech. 
„Rád bych poděkoval všem čin-
ným členům za poctivou práci, 
kterou pro svůj sbor a sbor od-
vádějí. Děkuji také jejich rodinám 
a blízkým za pochopení a podpo-
ru, kterou pro nás mají. V nepo-
slední řadě patří poděkování obci 
za možnost používat její techniku 
a také za poskytované finanční 
dotace,“ dodal na výroční valné 
hromadě Aleš Procházka.

Věra Nutilová,
foto: archiv SDH Studnice

Součástí řízené plošné evaku-
ace může být také:
záchrana osob
samovolná evakuace
vyhledávání osob

Evakuační zóna:
je místo, kde jsou shromažďová-
ny evakuované osoby
je předem připravená nebo 
na základě aktuální situace ur-
čená trasa k provedení evakuace
vymezuje území ohrožené 
mimořádnou událostí

Uzávěra:
je místo řízeného vstupu a vý-
stupu evakuační zóny
vymezuje území ohrožené 
mimořádnou událostí nebo 
krizovou situací
je místo, kde se soustřeďují 
evakuované osoby

Nouzové ubytování:
jsou ubytovací kapacity v 
prostorách, které pro ubytování 
běžně neslouží
je místo, kde jsou shromažďová-

ny evakuované osoby
je výchozím bodem na evaku-
ační trase

Pokud není technika jednotky 
určena jako evakuační:
je možné ji při krizovém stavu 
úpravou vnitřního vybavení 
pro evakuaci využít
musí přednostně sloužit pro za-
jištění akceschopnosti jednotky
slouží v případě nouzového 
stavu primárně jako evakuační



Dräger PSS® AirBoss

NEZASTAVITELNÝ
Optimální ergonomické provedení 
a konektivita využitelná 
i v budoucnu jsou zárukou, 
že s naším nezávislým 
dýchacím přístrojem 
zvládnete každý úkol.
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Pozvánka do Hasičského muzea
Niepokalanów 

muzejním exponátem je ruční 
koněspřežná stříkačka z počátku 
20. století (viz fotografie). Vyrobena 
byla v Německu a původně sloužila 
u hasičů ve městě Lodž. Zbývá 
dodat, že hasičské muzeum najdete 

V dnešním zastavení naší „šnůry“ 
putování za hasičskými expozicemi 
vás pozveme do zahraničí, konkrét-
ně pak do sousedního Polska. Zde 
se v obci Paprotnia v Mazovském 
vojvodství nachází jedno nevšed-
ní hasičské muzeum. Zajímavé 
je i v rámci svého okolí, protože 
se nachází ve františkánském kláš-
teře Niepokalanów. Asi vás tak 
nepřekvapí, že kromě hasičského 
muzea je zde například umístěno 
i Papežské muzeum. Již v roce 
1931 byl v Niepokalanowě založen 
sbor dobrovolných hasičů na pomoc 
místnímu obyvatelstvu při boji s po-
žáry a dalšími živelními pohroma-
mi. Hasičské muzeum Niepokala-
nów je v gesci dobrovolných hasičů, 
což u těchto muzeí není v Polsku 
úplně obvyklé. Muzeum se nachází 
v objektu hasičské zbrojnice. Mezi 
nejzajímavější exponáty muzea 
jistě patří hasičské auto Minerva. 
Tento automobil byl používaný 
až do roku 1958. Dalším cenným 

na adrese: Świętego Maksymili-
ana Kolbego 5, 96-515 Paprotnia, 
Polsko. Návštěva muzea je možná 
po předchozí domluvě.

foto via flickr

n a  m o n i t o r u  v a š e h o  p o č í t a č e  i   d i s p l e j i  t e l e f o n u

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

  

D
+1

 9
08

20
-0

09
06

 P
ar

du
bi

ce

CMYK HN 07-2016 str. 1
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Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

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

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

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

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

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

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

Na návštěvě 
v okrese 
Chrudim

na str. 7

Někde ano!
Někde ne?

Miliarda  
pro výcviková 

střediska

na str. 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezident 
ocenil i hasiče

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Dokončení na straně 7)

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.

ŘÁDKOVÁ INZERCE


