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Možná ani nevíme, kdo všechno v nouzi na hasiče spoléhá... (snímek ze zásahu u  požáru drážního domku V. Jesenice) foto mf 

Zákonná povinnost 
elektrické požární 

signalizace 
V prosinci loňského roku na-

byl účinnost Zákon č. 415/2021 
Sb., ze dne 26. října 2021, kterým 
se mění zákon č. 133/1985 Sb., o po-
žární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném sys-
tému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.  Zákon 
například nově ukládá zařízením so-
ciálních služeb, které poskytují služ-
by sociální péče formou pobytových 
služeb podle zákona o sociálních 
službách, povinnost vybavit části 
stavby, v níž je služba poskytována, 
elektrickou požární signalizací nebo 
zařízením autonomní detekce a sig-
nalizace. Na žádost provozovatele 
a za splnění podmínek stanovených 
Hasičským záchranným sborem 
kraje pak může být tato elektrická 
požární signalizace připojena pro-
střednictvím zařízení dálkového 
přenosu na pult centralizované 
ochrany umístěný na krajském 
operačním a informačním středisku 
HZS kraje. Zákon dále mimo jiné 
řeší problematiku připojení nemovi-
tých národních kulturních památek 
a nemovitých kulturních památek na 
pult centralizované ochrany či kate-
gorizaci staveb z hlediska požární 
bezpečnosti.
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Znalostní
test

Za hasičskou historií
do obce Lukavice

Pozvánka do Muzea
Policie ČR

„Jaký byl konec loňského, další-
ho pandemického roku? Připravili 
jsme Cestu betlémskou krajinou pro 
všechny zájemce. Výchozím bodem 
byla náves, kam jsme umístili vlast-
noručně vyřezaný a namalovaný 
betlém. Potěšilo nás, že se z řad 

obyvatel ozvali zájemci se žádos-
tí o návod, jak si podobný výjev 
s Ježíškem vyrobit. Uvedená cesta 
vedla obcí a okolím. Byla to trasa 
s dvanácti zastaveními s otázkami, 
které se týkaly adventních tradic 
a příběhů. Původně jsme měli na-

plánovány na adventní čas další 
akce, například Česko zpívá kole-
dy,“ uvedla starostka SHD Kamila 
Frčková. S jistým smutkem doda-
la, že z důvodu aktuálních hygie-
nických opatření museli program 
poněkud omezit.

Pro hasiče i veřejnost 
Cesta betlémskou krajinou byla 

určena nejen pro hasiče, ale také 
širokou veřejnost z obce a okolí. 
Dospělí a děti využili možnosti 
projít se po 12 stanovištích stezkou 
nazvanou Pojďte s námi do Betlé-
ma. Každé zastavení bylo možné 
jednoduše najít podle nápadité 
vánoční výzdoby a listu s obráz-
kem i otázkou. Každý den členové 
sboru kontrolovali, zda je na stezce 
vše kompletní.

Vánoce „à la SDH Vidov“
V tomto směru značně pomohl 

Výroční zpravodaj SDH Vidov, 
který představil činnosti sbo-
ru v roce 2021. Dostali jej nejen 
všichni hasiči, ale také obyvatelé 
obce současně s křížovkou a map-
kou Cesty betlémskou krajinou. 
Putování přírodou mělo podobný 
úspěch jako předešlé velikonoč-

ní putování nebo „rodinná pro-
chajda“, které stály na počátku 
procházek s úkoly. „Akce vznikly 
již za prvního nuceného pobytu 
dětí doma, když dospělí šili roušky 
a nemohli se navzájem navštěvo-
vat,“ sdělila Kamila Frčková. Ti, 
kteří vyluštili adventní tajenku, tři 
dny před Štědrým dnem si na ná-
vsi vyzvedli odměnu v podobě vá-
nočních ozdob a třpytek. Ve stejný 
den proběhl na zdejší návsi koncert 

Jany Šrejma Kačírkové a Mikolá-
še Troupa. Moc se líbilo hudební 
vystoupení mladých hasičů u vyře-
závaného betléma u rybníka. Před-
stavili se s Vánočním příběhem, 
kterým si děti získaly sympatie 
početných návštěvníků.

Epilog
Protože Kamila Frčková vede 

také mateřinku v Pištíně, ve spo-

lupráci s obcí připravila škola bet-
lémské putování také v Pištíně. Má 
sice také 12 zastavení, ale protože 
jsou rozložena po celém katastru 
Pištína, tedy také v Češnovicích, 
Pašicích nebo Zálužicích, trasa 
rozhodně není záležitostí na krát-
kou vycházku. Také v Pištíně 
si bylo možné vycházku rozložit 
do více dnů.

Věra Nutilová
foto: archiv sboru Vidov

Činnost hasičského sboru ve Vidově v jižních Čechách 
byla obnovena v roce 2020. Od té doby vykazují ha-
siči celoročně nemalý počet akcí a aktivit

Cesta betlémskou krajinou

Zastavení vidovských hasičů na betlémské cestě. 

Vážení a milí čtenáři Hasičských 
novin, 
dovolte mi, abych Vás pozdravil 
v novém roce 2022.  Hasičské no-
viny vstoupily již do 33. ročníku 
své existence. I pro tento rok jsme 
pro vás připravili 24 vydání Ha-
sičských novin. Věříme, že v nich 
najdete zajímavé a užitečné infor-
mace o hasičích a pro hasiče. Rád 
bych poděkoval všem, kteří již 
uhradili předplatné novin pro rok 
2022. Přeji vám, aby rok 2022 byl, 
pro vás a vaše nejbližší, obdobím 
úspěšným a klidným, aby v něm 
nechyběla nejen pozitivní nálada 
a zdraví, ale i odvaha, trpělivost, 
empatie, solidarita a další žáda-
né lidské ctnosti, které nám po-
máhají povýšit pouhou existenci 
na smysluplný a naplněný život.

Za redakci Mirek Brát
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Požár v opuštěném domě 

Hasiči museli probourat zeď u rodinného
 domu, uvnitř zůstalo tříleté dítě

Požár penzionu v KrkonošíchStřet auta s cyklistou Požár autoservisu likvidovaly jednotky
profesionálních a dobrovolných hasičů

Vyproštění zraněné osoby 

Pád části domu na vozovku

Ach, ta pyrotechnika! 

Silvestrovská noc ve Zlínském kraji Zásahy na přelomu starého a nového roku 

Šest jednotek l ikvidovalo 
na Nový rok požár v opuštěném 
domě na ulici Bratislavská v Brně. 
Při příjezdu prvních hasičů šlehaly 
plameny z oken v druhém a třetím 
nadzemním podlaží. Hasiči ná-
silně vnikli do budovy. Do boje 
proti plamenům nasadili postupně 
čtyři vodní proudy, z toho jeden 
z výškové techniky. Ze čtvrtého 

K akutnímu otevření vstupních 
dveří rodinného domu byla v sobo-
tu 1. ledna 2022 vyslána jednotka 
HZS Moravskoslezského kraje 
ze stanice v Hlučíně. Uvnitř zů-
stalo tříleté dítě a zapnutý sporák. 
Hasiči byli o události informováni 
o půl třetí odpoledne. Po příjezdu 
se do domu nejprve pokoušeli 
dostat pomocí běžného vybavení, 
které v zásahových automobi-
lech pro podobné situace vozí. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo 
o bezpečnostní dveře s vysokou 
bezpečnostní t ř ídou, nedařilo 

V lednu byl na tísňovou linku 
oznámen požár penzionu v Hor-
ní Malé Úpě. Operační důstojník 
vyslal na místo šest jednotek ha-
sičů. Všechny osoby stihly podle 
prvních informací objekt včas 
opustit, nikdo nebyl zraněn. Při 
příjezdu hasičů byly vidět plame-
ny, které prostupovaly střechou. 
Jednotky ochlazovaly střešní kon-
strukci zvenčí z výškové techniky, 

Profesionální hasiči ze stani-
ce Dačice vyjeli do Budíškovic, 
části obce Ostojkovice, kde došlo 
ke střetu osobního auta s cyklis-

tou. K nehodě byli také z Kraje 
Vysočina vysláni profesionální 
hasiči ze stanice Jemnice, na místo 
vzlétnul také vrtulník LZS. Do jeho 
příletu a příjezdu posádky ZZS po-
skytli hasiči zraněnému cyklistovi 
předlékařskou péči. Poté, co si ho 
převzali zdravotníci a stabilizovali 
jeho stav, hasiči pomohli s trans-
portem do sanitky. Nehodu šetřila 
Policie ČR.

HZS Jihočeského kraje

Jednotky pražských profesi-
onálních a dobrovolných hasičů 
zasahovaly v ulici Hornoměcholup-
ská v Praze u požáru autoservisu. 
S ohledem na počet jednotek byl 
vyhlášen druhý stupeň poplachu. 
Na místě zasahovaly jednotky 
pražských profesionálních hasičů 
ze stanice Strašnice a Chodov, 
spolu s chemiky z petřínské stanice 
a velitel směny z centrální stanice. 
K požáru byly postupně povolány 

V závěru roku přijala operátor-
ka tísňové linky 112 Hasičského 
záchranného sboru Kraje Vysoči-
na oznámení o střetu nákladního 
a osobního vozidla na obchvatu 
Osové Bitýšky.  Na místo udá-
losti vyjela jednotka profesio-
nálních hasičů ze stanice Velká 
Bíteš. Z havarovaného osobního 
vozidla museli hasiči za použití 
hydraulického nářadí vyprostit 
zaklíněnou zraněnou osobu. Ihned 
po vyproštění ji předali posádce 
zdravotnické záchranné služby. 
Po nezbytném ošetření na místě 
události byla zraněná osoba sanit-

Jednotka ze stanice Varnsdorf a 
dobrovolná jednotka z Krásné Lípy 
vyjely do Kyjovské ulice v Krásné 
Lípě, kde se na vozovku zřítila část 
zchátralé budovy. Hasiči budovu 
zkontrolovali a místo zabezpečili. 
O likvidaci částí budovy se posta-
rají technické služba města. 

HZS Ústeckého kraje

stejnou příčinu, a to pyrotechniku.  
dle zprávy 

por. Bc. Venduly Horákové, 
HZS Pardubického kraje 

V čase od 21. hodin 31. prosince 
2021 až do 2. hodiny ranní 1. ledna 
2022 jsme v Pardubickém kraji 
zasahovali u 10 událostí. Jednalo 
se zejména o požáry od pyrotech-
niky. Hasiči v 0.43 hodin nového 
roku 2022 likvidovali požár zbytku 
rachejtlí hořících u kontejneru 
v Rosicích. V 01.05 hodin likvido-
vali hasiči požár jasanu v Zámrsku. 
V 01.08 hodin jsme likvidovali 
požár dvou plastových kontejnerů 
v Blatě u Pardubic. V 01.11 hodin 
hasiči vyjížděli k nehodě osobního 
vozu do Heřmanova Městce. Jed-
nalo se o vozidlo, které skončilo na 
střeše. Událost se naštěstí obešla 
bez zranění. A opět požár kon-
tejneru – tentokrát v 01.25 hodin 
likvidovali hasiči v Ústí nad Orlicí. 
Požár bude mít pravděpodobně 

Vzhledem k tomu, že právě držíte 
v rukou první číslo Hasičských 
novin v novém roce, bychom náš 
tradiční úvod k událostem za uply-
nulé období rádi věnovali ještě 
ohlédnutí za koncem roku starého. 
Preventivní rady od hasičů totiž 
opět přicházely nazmar. Podle 
zdrojů HZS ČR   za štědrovečerními 
požáry stály opět prskavky i svíčky 
Typicky vánoční požár například 
likvidovali hasiči ze stanice HZS 
Moravskoslezského kraje Frý-
dek-Místek. Jednalo se o požár 
vánočního stromečku ve 14. patře 
výškové budovy. K zásahu byly vy-
slány dvě cisternové automobilové 
stříkačky. Příčinou požáru byla 
stanovena prskavka. V Ústeckém 

kraji zasahovali hasiči u požáru 
ve Varnsdorfu v pátém patře pa-
nelového domu. Požár zde vzniknul 
od svíčky na adventním věnci. Dvě 
osoby musely být předány do péče 
Zdravotnické záchranné služby. 
V Hradci Králové došlo k požáru 
bytu od prskavky na vánočním stro-
mečku. Svíčka stála i za požárem 
rodinného domu v Praskačce (Krá-
lovéhradecký kraj). Oheň zasáhl 
podkroví domu. Nikdo z obyvatel 
naštěstí nebyl zraněn. S prevencí 
a dobrými radami je to vždy běh 
na dlouhou trať…Do konce roku 
zbývá nějakých 350 dní. Ať se v nich 
dobré rady nikdy neztratí!

redakce 

nadzemního podlaží vyvedli čtyři 
lidi. Toto patro nebylo zasažené 
ohněm. Později se na místo hasiči 
ještě vrátili, aby dohasili jedno 
skryté ohnisko požáru. Výše škody 
a příčina vzniku požáru je před-
mětem dalšího vyšetřování. Při 
požáru se nikdo nezranil.

dle zprávy Petra Příkaského, 
HZS Jihomoravského kraje

se je jednotce otevřít bez poško-
zení. Než přešli k destruktivnímu 
postupu, provedli dodatečný prů-
zkum za účelem nalezení jiného ře-
šení. Hasičům se nakonec podařilo 
jedním z oken vniknout do garáže 
a se souhlasem přítomné majitelky 
rozebrat zeď mezi garáží a domem. 
Jeden ze zasahujících příslušníků 
se nakonec šikovně protáhl vy-
tvořeným otvorem a vstupní dveře 
odemkl zevnitř domu. Majitelka 
si následně převzala dítě a zajis-
tila rovněž vypnutí sporáku. Celý 
zásah hasičům zabral zhruba půl 

uvnitř pak byly průzkumné skupi-
ny, které prováděly hasební práce 
v podkroví. Poté, co dostali hasiči 
požár pod kontrolu, dohledávali 
uvnitř skrytá ohniska. Museli roze-
bírat částečně vnitřní prostory pod 
střechou, vše ukončili závěrečným 
průzkumem pomocí termoka-
mery. Plameny zasáhly podkroví 
a střešní konstrukci penzionu.
Navzdory silnému větru se po-
dařilo šíření ohně včas zastavit 
a dřevěná budova tak byla z větší 
části před ohněm uchráněna. Škoda 
je vyčíslena předběžně na 900 tisíc 
korun, uchráněné hodnoty předsta-
vují asi 14 milionů korun. Příčinu 
vzniku požáru zjišťuje vyšetřovatel 
hasičů. Na místě zasahovali pro-
fesionální hasiči ze stanice Trut-
nov a JSDH Horní Maršov, Malá 
Úpa, Pec pod Sněžkou, Svoboda 
nad Úpou a Mladé Buky. Zálohu 
na vlastní zbrojnici pro případ jiné 
mimořádné události držela dob-
rovolná jednotka Trutnov – Horní 
Staré Město.

dle textu Martiny Götzové, 
tiskové mluvčí HZS KHK

jednotky dobrovolných hasičů 
z Dolních Měcholup, Dubče, Ko-
lovrat, Kolodějí, Benic a Újezdu.

ze zdroje HZS hl. m. Prahy

ním vozem převezena do brněnské 
fakultní nemocnice v Bohunicích. 
Na havarovaných vozidlech hasiči 
provedli protipožární opatření 
a místo události technicky za-
bezpečili. Komunikace zůstala 
po nehodě neprůjezdná. Později 
došlo k částečnému obnovení 
provozu a doprava byla vedena 
kyvadlově.  Průběh, příčina a 
veškeré okolnosti dopravní ne-
hody jsou předmětem policejního 
vyšetřování.

kpt. Ing. Bc. Petra Musilová, 
tisková mluvčí

HZS Kraje Vysočina 

Krátce před silvestrovskou 
půlnocí vyjeli hasiči do Staré-
ho Města k hlášenému požáru 
krabice od pyrotechniky, kterou 
následně prolili vodou. Dále noc 
na Uherskohradišťsku byla bez 
další události. Nejvíce výjezdu 
měli hasiči na Vsetínsku. Hned 
sedm minut po půlnoci vyjeli na 
technickou pomoc otevření bytu. 
Majitelům se zabouchly vstupní 

Poslední noc roku 2021 mezi 
osmnáctou a šestou hodinou ráno 
zasahovali profesionální i dobro-
volní hasiči na území Libereckého 
kraje u 16 událostí, převažovaly 
hlavně požáry odpadů a popelnic.  
K první události v roce 2022 vyjíž-
děli necelé dvě minuty po půlnoci 
hasiči ze stanice HZS Jilemnice 
spolu s kolegy z Královéhra-
deckého kraje do Horky u Staré 
Paky k dopravní nehodě osobního 

dveře a uvnitř bytu zůstalo malé 
dítě. V 00:32 hodin měli hasiči 
hlášený požár kontejneru v ulici 
Meziříčská v Rožnově pod Rad-
hoštěmK hořícímu plastovému 
kontejneru na papír byli v 00:42 ho-
din vysláni i hasiči v Otrokovicích. 
V 02:11 hodin a v 02:36 hodin měli 
opět vyhlášený poplach hasiči 
na Vsetínsku. Nejprve jeli do ulice 
Luční ve Valašském Meziříčí, kde 

automobilu. Proti loňsku, kdy ha-
siči vyjížděli při silvestrovských 
oslavách ke dvěma požárům, jich 
letos v prvních hodinách Nového 
roku likvidovali osm. V sedmi 
případech se jednalo o požáry 
odpadů a popelnic. Před šestou 
hodinou ranní byly povolány jed-
notky požární ochrany do České 
Lípy k požáru v panelovém domě. 
Požár hasiči během pár minut 
zlikvidovali a pomocí přetlakové 

pod balkónem hořel hadr, který 
prolitím vody uhasili. A v ulici 
Revoluční v Rožnově pod Radhoš-
těm likvidovali požár plastového 
kontejneru, stojícího v blízkosti za-
parkovaných vozidel. Jedno z nich 
bylo mírně požárem poškozeno.

zdroj textu a foto:
por. Mgr. Lucie Javoříková, 

HZS Zlínského kraje

ventilace objekt odvětrali. Z budo-
vy bylo evakuováno celkem sedm 
osob. Jedna osoba předána do péče 
ZZS LK. Po odvětrání se obyvatelé 
mohli vrátit zpět domů. Předběž-
nou výši škody vyšetřovatel požárů 
stanovil na 300 000 Kč.

dle zpráv autorů:
npor. Mgr. Jan Přerovský,
por. Bc. Jakub Sucharda. 

foto: HZS LK

hodiny. Hasiči provádí podobné 
otevření uzavřených prostor pou-
ze pokud je ohrožen život nebo 
je vážně ohroženo zdraví člověka 
nebo hrozí vysoká škoda na ma-
jetku. Obvykle se podaří prostory 
zpřístupnit bez poškození, nebo jen 
s minimální a snadno řešitelnou 
škodou. Vždy musí být zajištěna 
přítomnost majitele či nezúčast-
něné osoby, o zásahu musí být 
rovněž vyrozuměna Policie České 
republiky.

HZS Moravskoslezského kraje
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Smyrna patří k nejstarším městům ve Středomoří. Pravda, pokud zrov-
na pátráte v paměti, kde vlastně Smyrna leží, musíme vás upozornit, že 
na novějších mapách ji už nenajdete. V roce 1930 byl její název oficiálně 
změněn na Izmir. Je tedy jasné, že toto město najdete na pobřeží Egej-
ského moře v Turecku.

Historie Smyrny (Izmiru) je 
spojena s tragickým požárem, 
který město postihl před sto lety 
v roce 1922. V Hasičských novi-
nách se velkým historickým požá-
rům pravidelně věnujeme. Pojďme 
se tak podívat do starobylé Smyr-
ny dvacátých let minulého století 
a pátrejme, co bylo příčinou ohni-
vé zkázy tohoto města. 

Řekové versus Turci  
Abychom pochopili souvislosti 

celé tragédie, musíme vnímat his-
torii Smyrny již od antických dob. 
Už v prvním tisíciletí před naším 
letopočtem se do této lokality za-
čali dostávat Řekové. Civilizační 
vzestup Smyrny byl ovšem značně 
zpomalený, když se město dostalo 
pod správu Peršanů. Změna k lep-
šímu přišla s výboji Alexandra 

Zdroj foto: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons, Public domain, via Wikimedia Commons,  Yabanc, CC BY-SA 3.0 <https://
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons Sotiris Christidis, Public domain, via Wikimedia Commons,  Bilinmiyor, Public 
domain, via Wikimedia Commons, Frédéric Gadmer (1878-1954), Public domain, attraverso Wikimedia Commons MarcusObal, CC BY-SA 3.0 
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons, Titus Tscharntke, Public domain, via Wikimedia Commons,  Le Petit 
Journal, Public domain, via Wikimedia Commons

Makedonského a obdobím římské 
vlády. Smyrna se později prezento-
vala jako křesťanské město. Přelo-
mem byl rok 1415, kdy město do-
byla osmanská armáda, a křesťan-
ství bylo vystřídáno islámem. Ve 
Smyrně však na přelomu 19. a 20. 
století stále žila velmi početná 
komunita řeckého pravoslavného 
obyvatelstva. V roce 1919 Smyrnu 
obsadila řecká armáda. Podle me-
zinárodních dohody mělo být měs-
to a celá tato geografická oblast 
přičleněny k Řecku. Další tři roky 
trvající řecko-turecká válka všech-
no změnila. V roce 1922 obsazuje 
Smyrnu turecká armáda. 

Požár města 
Pouhé čtyři dny po obsazení 

Smyrny Turky se začal městem 
šířit obrovský požár. Trval deset 

dní a jeho následky byly velmi 
tragické. Odhaduje se, že počet 
obětí z řad řeckého a arménského 
obyvatelstva Smyrny  přesáhl  sto 
tisíc mrtvých. Současně začal ma-
sivní a bolestivý exodus křesťan-
ské populace Smyrny. Apokalypsu 
plnou ohně a kouře doprovázely 
i četné excesy ze strany nepravi-
delných tureckých jednotek, které 
se dopouštěly násilí na civilním 
obyvatelstvu. Desítky tisíc Řeků 
a Arménů byly deportovány do 
tureckého vnitrozemí. Požár ve 
Smyrně zcela zničil tamní řeckou 
a arménskou čtvrť. Muslimská 
a židovská čtvrť byly od zkázy oh-
něm ušetřeny.  První plameny se 
podle svědků objevily  v arménské 
městské čtvrti (dnešním izmirském 
obvodu Basmane). Oheň se rychle 
rozšířil i kvůli panujícímu větrné-
mu počasí.  

Očité svědectví
Městský hasičský sbor se ze všech 

sil snažil s ohněm bojovat, ale brzy 
již byly ohnivou zkázou postiženy 
tak rozsáhlé městské oblasti, že ne-
bylo v silách hasičů požáry loka-
lizovat a uhasit. Dvojice hasičů 
později před soudem vypověděla, 
že byli svědky toho, jak tureč-
tí vojáci zapalovali domy. Popis 
strašlivé situace obyvatel Smyrny 
popsal britský poručík A.S. Merri-
ll: Po celé ráno byl vidět žár a pla-
meny hořící Smyrny… Celé město 
bylo v plamenech a přístav byl ozá-
řený jako za denního světla. Tisíce 
uprchlíků bez domova se na roz-
páleném mole tlačily tam a zase 
zpět – zasaženi panikou až k šílen-
ství... Aby byl zmatek ještě větší, 
vzňaly se rance patřící uprchlíkům 
– sestávající povětšinou z koberců 
a oblečení – a vytvořily řetězec va-
ter v délce celé ulice. 

Epilog
Násilnosti ze strany Turků na-

mířené proti řeckým a arménským 
uprchlíkům udržovaly tlak vyvíje-
ný na řecké a západní námořnic-
tvo, aby tyto uprchlíky co nejrych-
leji odvezlo. Smyrna – prosperující 
přístav a jeden z komerčně nejak-
tivnějších přístavů tohoto regio-
nu – byla spálena do základů. Tři 
tisíce let trvající přítomnost Řeků 
na této části  egejského pobřeží 
skončila.  Diskuze ohledně otázky 
odpovědnosti za založení velkého 
požáru Smyrny, stále pokračuje, 
přičemž turecké zdroje většinou 
připisují odpovědnost Řekům nebo 
Arménům a naopak.  Město Smyr-
na utrpělo značné škody na infra-
struktuře. Střed města bylo nutné 
doslova vystavět znovu z popela. 
Plných 40 hektarů oblasti požáru 
z roku 1922 zabírá v dnešní době 
park, který zároveň slouží jako 
největší venkovní výstavní plocha 
v Turecku.

Připravil Mirek Brát

Útočící řecká pěchota. 

Historické vyobrazení Smyrny. Řecko-turecká válka přinesla zkázu i do civilizační infrastruktury. 

Turecká generalita přijíždí do Smyrny.

Smyrna byla později přejmenována na Izmir. Oheň město zpustošil. 

Řecko válčilo s Tureckem již v 19. století. 

Historický snímek s hořící Smyrnou. 

Zhanobený křesťanský hřbitov ve Smyrně. 



Kuriózní hasičské zásahy Jak nejrychleji obléknout 
zásahový oblek...Na přelomu starého a nové-

ho roku hasiči zveřejňují nejen 
statistiky, ale i kuriózní zásahy 
za uplynulé období. Jedním z těch 
opravdu neobvyklých bylo v roce 
2021 hašení požáru z0a „účasti“ 
třímetrového krokodýla nilského.    
K požáru v Klopině (Olomoucký 
kraj) vyjely 4 hasičské jednotky. 
Po příjezdu bylo zjištěno, že hoří 
střecha zahradního domku v celém 
rozsahu. Při průzkumu během 
hasebních prací v okolí budovy 
a zjišťování podrobností majitel 
sdělil veliteli zásahu, že se v hořící 
budově nachází krokodýl nilský. 

Soutěží se v ledasčem, tak proč 
nezkusit, jak nejrychleji obléknout 
zásahový oblek. Na požární stanici 
v Pardubicích se pro tuto netradiční 
disciplínu rozhodli hasiči již před 
delším časem.  Nultý ročník soutě-
že v oblékání do hasičské výstroje 
a výzbroje na čas. „Inspirovali jsme 
se různými výzvami na internetu, 
dodali jsme tomu pevná pravidla, 
sepsali propozice a mohli jsme za-
čít,“ přibližuje soutěž hasič pprap. 
Michal Vraný. Prvním kolem 
si každý příslušník stanovil čas, 
se kterým pak nastoupil do vyřazo-
vacího pavouka. Úkolem bylo se ze 
staniční uniformy převléci do zá-
sahového oděvu, zásahové obuvi, 

Jednalo se o živý třímetrový exem-
plář, který se volně pohyboval 
v přízemí objektu o velikosti 
zhruba 5x4 metry. K lokalizaci 
plaza hasiči využili termokameru. 
Byli přivoláni odborníci k jeho 
odchytu. Krokodýl byl za pomocí 
lan odborně odchycen a přemístěn 
do garáže domu. 

ilustrační foto krokodýla nilského
zdroj foto: Donald Macauley

CC BY-SA 2.0 
<https://creativecommons.org/

licenses/by-sa/2.0>
via Wikimedia Commons

kukly, rukavic, helmy a vyzbrojit 
se dýchacím přístrojem s ochranou 
maskou, a to vše v co možná nej-
kratším čase. Nultý ročník vyhrál 
v napínavém finále velitel družstva 
nprap. Petr Panchartek, který zúro-
čil své zkušenosti z téměř třicetile-
té hasičské praxe. Zásahový oblek 
Petr Panchartek oblékl za 58 s. 
Získal tím nanukový dort, diplom 
a pochvalu před nastartovanou Ta-
trou. A my dodáváme, že díky této 
soutěži budou hasiči na místě opět 
zase určitě o minutku dříve a při-
praveni pomoci v každé situaci.  

dle zprávy por. Bc. Venduly 
Horákové, tiskové mluvčí
HZS Pardubického kraje
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Za hasičskou historií do obce Lukavice
V dnešním zastavení naší pravidelné rubriky věnované starší historii 
sborů dobrovolných hasičů v různých částech naší republiky se podí-
váme do obce Lukavice v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. 
Sbor dobrovolných hasičů v Lukavici byl založen v roce 1882 za účasti 
28 členů. V prvních letech trvání sboru bylo největším problémem opat-
ření potřebného vybavení, aby bylo možno naplnit ušlechtilou myšlenku 
„Pomáhat občanům při záchraně životů i majetku“. S pomocí institucí 
a dárců mimo obec se podařilo mnohé těžkosti vyřešit a při oslavě deseti 
let trvání byl hasičský sbor již slušně vyzbrojen. Podařilo se zřídit decho-
vou kapelu a získat sborový prapor. Do činnosti těžce zasáhla I. světová 
válka. Po vzniku Československé republiky dochází k oživení spolku. 
Sbor zasahuje při četných požárech, ale jeho zařízení se jeví jako zastaralé. 
V r. 1930 si opatřuje motorovou stříkačku. V roce 1936 byly v Lukavici 
uspořádány závody s motorovými stříkačkami. V roce 1949 bylo za účasti 
sousedních sborů uspořádáno veřejné cvičení, na kterém se představilo 
i družstvo lukavských žen. V letech 1952 – 1989 byli dobrovolní hasiči 
organizováni v Československém svazu požární ochrany. Místnímu, 
tehdy „Požárnímu sboru“, bylo v roce 1960 přiděleno auto Tatra 805 
a nová stříkačka DS 16. O dva roky později byla dostavěna zbrojnice.  Při 
oslavách stého výročí a sjezdu rodáků v roce 1982 se prvně představil  
krojovaný taneční soubor lukavských požárníků (měl 48 členů) s Českou 
besedou. Ten dále absolvoval řadu vystoupení i s dalším programem 
nejen na mnoha místech v okrese, v družební obci v Lukavici u Zábřeha, 
v Hradci Králové, ale i na celostátním sjezdu SPO v roce 1988 v Paláci 
kultury v Praze i na dalších místech včetně rakouského Roseldorfu. 
Značnou zásluhu na vytvoření tohoto souboru mají Ladislav Hubálek, 
manželé Lesákovi ze Žamberka a švadlena paní Fabiánová. 

(zdroj textu a foto web obce Lukavice)

HASIČSKÁ HISTORIE

GŘ HZS ČR se obrátilo na hasiče se žádostí o provedení mimořádné 
kontroly konkrétní požární techniky. Citujeme z dopisu: Žádáme vás 
o provedení mimořádné kontroly účelových nástaveb všech typů zása-
hových požárních automobilu (dále jen „ZPA“) konstruovaných a dodá-
vaných společností WISS CZECH, s.r.o. a cisternových automobilových 
stříkaček (dále jen „CAS“) konstruovaných a dodávaných ostatními 
výrobci ZPA. Při provádění kontroly dbejte zvýšené pozornosti v ob-
lasti pomocného rámu, konstrukce rámu účelové nástavby, především 
spojů jednotlivých prvků konstrukce (svarů, šroubových spojů atd.), zda 
nevykazují poruchy, trhliny, vady, které by z dlouhodobého hlediska 
při běžném zatížení či z krátkodobého hlediska při přetížení účelové 
nástavby mohly vést k únavě materiálu či spojů a k následné destrukci...

Celý dopis naleznete na webu dh.cz

 INFO PRO HASIČE

Vánoční jízda DHZ Fiľakovo  
Stejně jako v České republice, i slovenští hasiči se rádi prezentují 
na veřejných akcích, které lidem přinášejí demonstraci složky, jež je 
vždy ochotná nejen pomoci, ale přináší i dobrou náladu. Tak tomu bylo 
i v prosinci minulého roku ve městě Fiľakovo v Banskobystrickém kraji. 
DHZ Fiľakovo zde uspořádal vánoční jízdu městem. Bylo to v pořadí již 
podruhé, co městské ulice zažily takovou originální akci. Stalo se tak 
23. prosince 2021. Vánoční kolonu tvořila trojice hasičských automobilů, 
nechyběly vánoční kostýmy a sváteční hudební doprovod. Do vánoční 
parády se zapojil i speciální protipovodňový vozík. Netřeba dodávat, 
že akce potěšila obyvatele všech generací. Dobrovolní hasiči zde mají 
tradici již od roku 1894.  Zajímavostí je, že ještě s namontovaným 
vánočním osvětlením musela o chvíli později hasičská technika vyjet 
k menšímu požáru komína v rodinném domku. 

zdroj foto: FB DHZ  Fiľakovo

„Po jarním lockdownu, který 
uzavřel naši společnost, začaly 
v polovině května konečně tak oče-
kávané soutěže. Výjezdová jednot-
ka a všechna sportovní družstva 
se řídí sborovým: Zůstat stále ak-
tivní. Sbor se prezentuje příspěvky 
na sociálních sítích. Doba nás nutí 
učit se novým trendům trénování, 
které tak pomáhají sportovním 
družstvům být v pohybu, popřípa-
dě se učit novým věcem. Tím prv-
ním trendem jsou výzvy a úkoly, 
které vedoucí a trenéři vymýšlejí. 
Zpětnou vazbou jsou poslané fotky, 
a videa splněných úkolů. Tím dru-
hým trendem je výuka nebo cvičení 
online na dálku přes internet, což 
je zprostředkování určitého kon-
taktu. Vloni v květnu došlo k roz-
volnění pandemických opatření 
a mohly konečně začít tréninky 
na hřišti,“ sdělil Pavel Novák, 
který je ve sboru kronikářem, ve-
doucím mládeže, zástupcem sta-
rosty, trenérem soutěžních druž-
stev a členem výjezdové jednotky. 
V roce 2021 soutěžilo 6 družstev

Na soutěžích startovala druž-
stva mladších a starších žáků, do-
rostenek, 2 družstva žen a družstvo 
mužů.  Jeden ze členů sboru a sou-
těžního týmu mužů patří k zakla-
datelům Podřipské ligy v požárním 
útoku. Proto se družstva pravidel-
ně účastní právě tohoto seriálu. 
V této lize se družstvo mužů stalo 
perspektivním do dalších let. Dů-
vodem je razantně omlazená část, 
a to mladšími běžci. Kluci vybo-

jovali v nových dresech krásné 
3. celkové místo v kategorii TOP 
a 5. místo v kategorii ŘÍP. Děvča-
ta z A týmu skončila na celkovém 
4. místo v kategorii TOP a 3. mís-
tě v kategorii ŘÍP. Družstvo žen 
z týmu H skončilo na 2. místě 
v kategorii TOP a 2. místě v ka-
tegorii ŘÍP. V oblíbené disciplí-
ně v této lize soutěží také mladší 
a starší žáci. Velmi omlazené druž-
stvo starších žáků předčilo veškerá 
očekávání. Jednu dobu dokonce 
vedlo tabulku Podřipské ligy. Mla-
dý skvěle připravený tým nakonec 
vybojoval celkové 2. místo. Skvě-
le připravené družstvo dokázalo 
na pohárové soutěži ve Štrbicích 
porazit mnohem starší děti. Mladší 
žáci skončili na 3. místě. Další se-

riál, kterého se sbor účastní, je Sti-
max Cup, což je závod v disciplíně 
na 60 a 100 m s překážkami. Seri-
álu se letos zúčastnilo ze sboru 17 
soutěžících. Vyzdvihnout je třeba 1. 
místo Václava Dolejšího ve střed-
ním dorostu a 2. místo Kateřiny No-
vákové v mladších dívkách 8-11 let. 

Úspěchy na mistrovství
Mistrovství republiky v po-

žárním sportu dorostu v Zábřehu 
se zúčastnilo družstvo dorostenek 
a skončilo na celkové 11. místě. 
Mistrovství republiky v požárním 
útoku v Hradci Králové bylo za-
stoupeno družstvem děvčat, které 
skončilo na 22. místě z 30 druž-
stev, výsledky obě družstva a ze-
jména sbor považují za velkou 
zkušenost a nemalý úspěch.

Mistrovství republiky v dis-
ciplíně 100 metrů s překážkami 
v Ostravě se zúčastnila Kateřina 
Malá (80. místo) a Václav Dolej-
ší (44. místo). Pavel Novák skon-
čil ve Svitavách na Mistrovství 
republiky v TFA na 19. místě v 
kategorii nad 35 let. Soutěžil také 
v nové lize TFA severu, kde skon-
čil na 8. pozici ve své kategorii, 
protože se zúčastnil pouze dvou 
startů. Při TFA Házmburk šlo o 
náročný běh v zásahovém obleku 
a s dýchacím přístrojem na zříce-
ninu gotického hradu v nadmořské 
výšce 421 metrů. „Byl to těžký 
krásný závod, po nezbytném odpo-

činku na vrcholu kopce se soutě-
žící potěšili jedinečným výhledem 
na České středohoří,“ doplnil 
Pavel Novák, který v tomto klání 
vybojoval ve své kategorii skvělé 
3. místo. 

Další aktivity sboru
Výjezdová jednotka měla letos 

plné ruce práce. Na začátku roku 
rozvážela respirátory ve spoluprá-
ci s obecním úřadem. „Můžeme 
být patřičně hrdí na některé naše 
členy, kteří byli pomáhat v Masa-
rykově nemocnici v Ústí nad La-
bem na onkologickém oddělení. 
Za to jim patří velké díky,“ uvedl 
Pavel Novák. Výčet dalších aktivit 
je rozsáhlý. Jednotka zajišťovala 
dozor při pálení dřevin v Žido-
vicích, měla výjezd k dopravní 
nehodě, kdy narazil osobní auto-
mobil do stojícího kamionu v Ro-
hatcích, a kam přiletěla záchranná 
helikoptéra. Hasiči likvidovali vosí 
hnízda v Hrobcích a v Rohatcích, 
čerpali vodu ze zatopeného sklepa, 
čistili kaly a vodní nádrž, čistili 
cesty u Labe v Židovicích, účast-
nili se kurzů pro nositele dýchací 
techniky, vodní záchrany v Roud-
nici nad Labem. Zúčastnili se také 
cvičení s tématem likvidace ne-
bezpečných látek. „Likvidovali 
jsme polámané dřeviny po ničivém 
vichru, zajišťovali akci Neckiáda, 
řídili dopravu v Židovicích na akci 
Levandulová farma, účastnili 
se významných událostí jako Se-
tkání hasičů pod Řípem a Hasiči 
na Chmelaři,“ připomněl Pavel 
Novák. V neposlední řadě se čle-
nové sboru a jednotky zúčastni-
li výzvy Ukliďme Česko 2021. 
Tuto výzvu berou hasiči vážně 
každý rok, shodně zdůrazňují, že 
je pro ně důležité žít v uklizené 
obci s čistým okolím. „Myslíme 
také na budoucnost, především co 
se týká výchovy mladých hasičů. 
Proto se Aneta Nováková a Eliška 
Jelínková zúčastnily Letní školy 
instruktorů v Jánských Koupelích. 
Výsledkem byly zkoušky a získání 
titulu Instruktor mladých hasičů,“ 
dodal Pavel Novák.

Věra Nutilová
foto: archiv sboru

Soutěžní družstva mají v SDH Hrobce v okrese Litoměřice dlouholetou tradici. Kronika sboru již v roce 1958 
uvádí: „V této době vykonával činnost oddíl kopané. Přesto se jevila potřeba podchytit mládež různých vě-
kových kategorií k systematické tělesné výchově. Tu převzala naše požárnická organizace, a v roce 1958 
na členské schůzi konané 22. října byla ustanovena družstva mužů, dorostenců a žáků.“ Mládežnická družstva 
zažívají ohromný vzestup v 80 letech, kdy se žáci, dorostenci a dorostenky pravidelně účastnili krajských kol.

Ve sboru jsou velmi aktivní i ženy a dívky

Týmový duch v SDH Hrobce určitě nechybí! 

Úspěchy mládežnických družstev vždy potěší. 



„Psí život“ s dobrým koncem  Výkon státního požárního 
dozoru – změna zákona 

o požární ochraně
Nedobrovolnou koupel v souse-

dovic ledovém bazénku absolvoval 
bernský salašnický pes, který 
se chtěl proběhnout po obci Baška 
(okres Frýdek-Místek). Zhruba už 
po 20 minutách jej z mrazivého vě-
zení zachránili profesionální hasiči 
(HZS MSK) z Frýdku-Místku, po-
sléze přijeli na pomoc i dobrovolní 
hasiči z Bašky. Pes v nejlepších 
zvířecích letech utekl od „své-
ho“ rodinného domu k sousedům 
naproti přes ulici, kde se propadl 
na zahradě do bazénu s tenkou 
vrstvou ledu, který se pod ním 
samozřejmě pěkně probořil. Marně 
se pokoušel dostat zpět nahoru přes 
hradbu kluzkých namrzlých stěn. 
Hasiči ze stanice Hasičského zá-
chranného sboru Moravskoslezské-
ho kraje (HZS MSK) z nedalekého 
Frýdku-Místku měli připraveno 
několik variant záchrany – hadici 

Došlo ke změně ve výkonu stát-
ního požárního dozoru vyvolané 
zákonem č. 415/2021 Sb., kterým 
se mění zákon č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, jenž nabyl účin-
nosti dnem 01. 12. 2021. Ke změně 
zákona o požární ochraně byl 
rovněž vydán nový prováděcí 
předpis, vyhláška č. 460/2021 Sb., 
o kategorizaci staveb z hlediska 
požární bezpečnosti a ochrany 
obyvatelstva. Dle uvedené právní 

k zachycení zmrzlého pejska, 
smyčku s karabinou, byli připrave-
ni i sami skočit do vody. Nakonec 
jim stačily silné paže, salašnický 
pes, čekající u bazénového žebříku, 
se nechal velmi ochotně zachránit. 
Hasiči ho pak přikryli dekou, ať mu 
není zima, a snažili se ho podržet 
poblíž, protože měl i přes konejšivá 
slova zachránců snahu utéci, jen co 
trochu pookřál. „Nenechal se chytit 
ani do odchytové smyčky kolegů z 
Bašky, takže jsme ho drželi na místě 
jen vřelým slovem,“ poznamenal 
velitel zásahu. Pes se domáhal 
vniknout na dvorek správného 
domu, jenže vrátka byla zavřená 
a majitelé nebyli doma. Ale ihned 
byli zavoláni a do deseti minut 
si psa odváděla majitelka – pomocí 
smyčky s karabinkou, vypůjčené 
od hasičů.

dle zdroje HZS MSK  

úpravy tak jsou stavby nově členě-
ny z hlediska požární bezpečnosti 
a ochrany obyvatelstva do čtyř 
kategorií: stavby kategorie 0, ne-
představující zvláštní nebezpečí, 
stavby kategorie I, představující 
mírné nebezpečí, stavby kategorie 
II, představující vyšší nebezpečí, 
stavby kategorie III, představující 
vysoké nebezpečí. Problematika 
zařazování staveb do příslušných 
kategorií může být z počátku 
komplikovaná. Doporučuje se tak 
například kontaktování příslušní-
ků z oddělení stavební prevence 
místně příslušného územního 
odboru HZS.

Ředitel pražských hasičů plk. Luděk Prudil podepsal se zástupci 
Městského sdružení dobrovolných hasičů Praha dohodu o spolupráci 
v oblasti ochrany obyvatelstva. V případě potřeby budou moci být 
pro potřeby ochrany obyvatelstva aktivováni členové SDH v Měst-
ském sdružení, tedy 
i ti, kteří nejsou za-
řazení v jednotkách 
SDH. Spolupráce 
se předpokládá při 
úkolech souvisejí-
cích s chodem eva-
kuačních center, 
asistenčních center 
pomoci a podobných 
aktivitách.

zdroj: 
FB HZS Praha
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Hasiči na síti XLVIII.

V dnešním čísle Hasičských novin se v dalším dílu naší pravidelné rub-
riky za hasičskou webovou prezentací vypravíme do města Nepomuk 
na jihozápadě České republiky, v okrese Plzeň-jih v Plzeňském kraji. 
Historie hasičského dobrovolnictví se v Nepomuku začíná psát již v roce 
1876, kdy zde vzniká spolek s názvem „Tělocvično – hasičská jednota 
Sokol“. V důsledku velkých požárů byla zakoupena první obecní stří-
kačka. Z důvodu vysokých nároků na chod jednotky a velkých vydání 
byl o dar požádán samotný císař František Josef I., který sboru daroval 
80 zlatých. V roce 1887 byl založen „samostatný sbor hasičů Nepomuk“. 
V průběhu roku SDH Nepomuk pořádá a účastní se různých akcí, jakými 
jsou hasičský ples, oslava MDŽ, pálení čarodějnic se stavěním máje, ta-
neční zábava, odpoledne pro děti i rodiče „S hasiči hurá na prázdniny“, 
hasičské soutěže, vánoční trhy apod. V neposlední čadě se sbor vzorně 
stará i o fungování webové prezentace, která je příkladně aktualizována 
a naplněna řadou užitečných informací. Web funguje na nezabezpečené 
doméně prvního řádu. Má vlastní vyhledávač i „přestup“ na faceboo-
kový profil, bez kterého to už dnes jaksi nejde. Nás zaujalo, že web 
je platformou i pro pořádání anket. Účast v anketách je velmi slušná. 
Jen pro ilustraci… V anketě, která řešila barvu budoucího hasičského 
trička, hlasovalo plných 1193 účastníků. A jaká barva tehdy vyhrála? 
Světle modrá.  

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 lednu 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 ledna roku 2018, kdy technika Záchranného útvaru 
HZS ČR pomáhala jihočeským dobrovolným a profesionálním hasičům. 
Jednalo se tehdy o požár štěpky v obci Drhovle, části obce Chlaponice.  
Zásah byl komplikovaný tím, že štěpka byla uskladněna na ploše přibližně 
jednoho hektaru s tím, že hromady dosahovaly výšky až pět metrů. Aby 
hasiči zamezili rozšíření požáru na celý hektar, bylo nutné hromady 
doutnající a hořící uskladněné štěpky rozhrabat a prolít vodou. Požár 
likvidovali společně písečtí profesionální a dobrovolní hasiči. Ukázalo 
se však, že požár je většího rozsahu a je třeba zásahu těžší techniky. 
Pomohla technika Záchranného útvaru HZS ČR.

ze zdroje HZS ČR

Úvodní strana webu

Stránky SDH Nepomuk 
http://www.sdh-nepomuk.cz/

VE ZKRATCE

Snímek č. 11: Raritní automobil Heinkel Kabine vyráběný v letech 1956-1958 

Před vánočnimi svátky jsme 
připravili pro příznivce profilu Ha-
sičských novin na sociální síti face-
book malou soutěž, ve které jsme 
soutěžícím prezentovali „jedenáct-
ku“ historických krasavců v „hasič-
ské červené“ v prostorách známého 
německého technického muzea 
ve Speyeru. Jeden snímek však ne-
zobrazoval hasičský automobil. Teď 
už sice nesoutěžíme, přesto by bylo 
škoda „nechat hned „propadnout“ 
speyerské hasičské exponáty ubí-
hajícímu času. Uhodnete, na kterém 
snímku je exponát nezobrazující 
člena hasičské automobilové ro-
diny? (správnou odpověď najdete 
„pod čarou“).

foto: Hasičské noviny

Hasičská expozice v Technickém muzeu Speyer



Zaměření činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 2021+

Preambule: 
Zaměření činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 2021+ Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska (SH ČMS) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jsme nejpočetnější ob-
čanské sdružení v České republice s širokým rozsahem aktivit, které realizuje svou činnost podle platných 
stanov. Pro nadcházejí volební období je pro nás důležité rozvíjet naši všestrannost kompaktně, s patřič-
nou důležitostí, v duchu demokratických principů. Zejména je nutné pracovat spolehlivě, hospodárně, či-
norodě, morálně a v maximální možné součinnosti s veřejnou správou, spolky na všech úrovních a našim 
nejbližším partnerem – Hasičským záchranným sborem ČR, ve prospěch občanů České republiky. Jsme 
SH ČMS! Jsme jedineční, jsme významní, rozvíjejme to! 
Spolehlivost  - Hospodárnost - Činorodost - Morálka - Spolupráce 

OBLASTI ČINNOSTI 
III. Činnost s dětmi a mládeží 
– úsek mládeže 

Cílem úseku mládeže v nadchá-
zejícím období je, prostřednictvím 
mimoškolní výchovy a vzdělávání 
a organizované sportovní činnosti, 
vybavit děti a mladé lidi patřičný-
mi kompetencemi pro život v ob-
čanské společnosti. Motivovat je 
k dobrovolné práci ve prospěch jak 
vlastního rozvoje, tak s ohledem 
na pomoc druhým ve prospěch 
celé společnosti. Chceme nadá-
le rozvíjet dlouholetý výchovně 
vzdělávací systém, který reaguje 
na měnící se vnější prostředí a je 
zaměřený nejen na všeobecné zís-
kávání vědomostí a dovedností 
ze zájmové činnosti, ale zejména 
na technické vzdělávání jako celek 
s důrazem na základní poznatky z 
oblasti Integrovaného záchranného 
systému a branné výchovy. Nejen 
všeobecně vzdělaný a socializo-
vaný mladý jedinec je náš cíl. Ale 
i fyzicky zdatný člověk, s dosta-
tečnou motivací pro rozvoj hasič-

Prohloubit své dovednosti a po-
sunout hranice svých možností 
mohli olomoučtí potápěči na pěti-
denním specializačním kurzu Po-
tápěč III, který se konal pod tak-
tovkou Záchranného útvaru HZS 
ČR.  Účastníci prověřili schopnosti 
ve třech destinacích, a to konkrétně 
na přehradě Slezská Harta, v lomu 
Svobodné Heřmanice a v dole 
Hraničná. „Na každém místě jsme 
trénovali něco jiného, každé je 
svým způsobem specifické, takže 
nabízí mnoho způsobů, jak pro-
hloubit naše dovednosti,“ popsal 
šéf olomouckých potápěčů Josef 
Skalka. V lomu ve Svobodných 
Heřmanicích se cvičilo přilbové 
potápění v prostředí HAZMAT, 
tedy ve vodách kontaminovaných 
různými patogeny či chemikálie-
mi. Speciální odolná helma z nere-
zu váží téměř 15 kilogramů, i přes 
vysokou ochranu svého nositele 
umožňuje potápěči komunikovat 
i pod vodou. V loňském roce olo-
moučtí potápěči zasahovali napří-
klad na začátku července v okolí 
Staré Červené Vody, kdy spolu-
pracovali s policejními potápěči 
a pátrali po pohřešovaném muži. 
Prozkoumávali dva zatopené 

lomy. Podobně pak pátrali po muži 
u olomouckých jezer Poděbrady. 
V únoru vyprošťovali vozidlo z 
rybníka Hamrys v Olomouci, které 
se probořilo do ledu a potopilo se. 
Podobný zásah realizovali v květ-
nu u Kojetína, kde po dopravní ne-
hodě osobní vůz sjel do mlýnského 
náhonu. Potápěči jej zajistili textil-
ními úvazky a pomocí výkonných 
navijáků vyprošťovacího automo-
bilu jej dostali na břeh. Potápěčská 
skupina hasičů z Olomouckého 
kraje je opěrným bodem pro zása-
hy na území čtyř krajů: Zlínského, 
Moravskoslezského, Jihomorav-
ského a Olomouckého. Potápěči 
zasahují zejména v případech zá-
chrany života. Jde například o oso-
by tonoucí nebo probořené do 
ledu, různé pády do vodních toků, 
záchranu potápěčů, vyhledávání 
utonulých a pohřešovaných osob 
v součinnosti s policií, vyhledáva-
ní a vyzvedávání předmětů a vozi-
del za pomoci zdvihacích vaků a 
jeřábů nebo zajištění lezecké sku-
piny při práci nad vodní hladinou. 

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

foto: ZÚ HZS ČR

ského sportu. Proto si klademe za 
cíl modernizovat způsob organi-
zování sportovní činnosti s dětmi 
a mládeží, s důrazem na jedno-
duchost a dostupnost sportovních 
aktivit, s možností masového za-
pojení za účelem zvýšení fyzické 
kondice. Zrovna tak jako rozvíjet 
a podporovat výkonnostní sport 
dětí a mládeže s cílem udržet je 
celoživotně sportovně aktivními. 

Klíčové aktivity: Činnost ko-
lektivů mladých hasičů - Výchova 
a vzdělávání mladých hasičů  - 
Všeobecná sportovní činnost dětí 
a mládeže - Vzdělávání vedoucích 
a dalších pracovníků - Reprezen-
tace - Činnost sportovních oddílů 
mládeže - Sportovní centra mláde-
že - Vzdělávání trenérů mládeže 

IV. Historie a muzejnictví 
V oblasti historie a muzejnictví 

se chceme zaměřit na podporu po-
bočných spolků v péči o hasičské 
tradice, podporu činnosti sekce 
sběratelů a filatelie a připravit me-
todické semináře z různých oblastí 

péče o historickou techniku a před-
měty. Nastartovat vzájemnou vý-
měnu zkušeností mezi pobočnými 
spolky a jejich efektivní spolupráci 
s ÚORHM. Jednou ze základních 
os tohoto období bude založit tra-
dici setkávání ředitelů hasičských 
muzeí a pravidelně minimálně je-
denkrát ročně organizovat seminá-
ře vedoucích okresních odborných 
rad historie. Dalším našim cílem 
je, aby všichni zájemci získali od-
povídající dovednosti pro kvalitní 
správu a prezentaci historických 
artefaktů, v celém spektru dobro-
volného hasičského hnutí od histo-
rické techniky, přes prapory a uni-
formy až po vyznamenání a histo-
ricky významný listinný materiál. 

Klíčové aktivity: Publikační 
činnost - Mezinárodní spoluprá-
ce - Projektová činnost – využití 
digitálních technologií - Hasičská 
muzea 

V. Sportovní činnost 
Úkolem sportovní politiky 

SH ČMS na všech úrovních je 

vytvářet podmínky pro pohybové 
aktivity všech zájemců o hasičský 
sport bez rozdílu talentu, pohlaví, 
věku, původu, vyznání, ale i eko-
nomického a sociálního statusu, 
pro členy SH ČMS i širokou veřej-
nost, pro organizované i neorgani-
zované sportovce. Hasičský sport 
prošel v posledních pěti letech 
dynamickým vývojem. Schází mu 
však ucelený a přehledný systém, 
který by reagoval na nezbytně 
nutnou podporu společenského 
i zdravotního významu sportu 
jako takového. Péče o všeobecnou 
zdatnost a brannost obyvatelstva, 
která má zásadní význam pro obra-
nyschopnost země i vyrovnání 
se s nepředvídatelnými přírodní-
mi a jinými katastrofami včetně 
podpory zvýšení konkurence-
schopnosti sportovní reprezentace 
je naším cílem. Zásadní prioritou 
je podpora sportu dětí a mládeže 
a jejich trenérů, která je řešena 
v části III. tohoto zaměření (Čin-
nost s dětmi a mládeží). Hasičský 
sport je veřejnou službou. Naší 
snahou bude, aby se na jeho roz-
voji podílelo nejen SH ČMS a jeho 
pobočné spolky, ale i komerční 
subjekty, státní správa a samo-
správa, je nutné hledat nové zdroje 
zabezpečení sportovní činnosti. 

Klíčové aktivity:  Reprezentace 
- Vzdělávání ve sportu - Obnova 
a budování sportovních zařízení - 
Podpora školního a univerzitního 
sportu - Podpora činnosti spor-
tovních oddílů SDH -  Organizace 
soutěží - Propagačně-motivační 
akce  - Rozvoj sportu pro všechny 
- Spolupráce se Sdružením spor-
tovních svazů, s Národní sportovní 
agenturou a dalšími sportovními 
organizacemi

V Hasičských novinách č.24/2021 jsme prezentovali první dvě oblasti dokumentu Zaměření činnosti Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska 2021+ . Jednalo se o Pomoc obcím v oblasti požární ochrany a Integrovaného záchranného 
systému (IZS), Všeobecnou spolkovou činnost. Nyní zveřejňujeme tři zbývající oblasti činnosti.
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Závodit začínala v roce 2019, 
její první start proběhl v Rychnově 
nad Nisou. Později přibyly soutěže 
například v Chudenicích a Bělči – 
ze všech tří si odvezla prvenství. 
Ve Velkém Poříčí, na soutěži po-
řádané HZS, obsadila místo třetí 
stejně jako ve Valdicích u Jičína, 
na FCC Velké Poříčí získala stří-
brnou medaili. V letošním roce 
startovala v seriálu Pražské a Stře-
dočeské ligy TFA. Tam se stala cel-
kovou vítězkou své kategorie. 

Radost ze soutěží
„Je to samozřejmě velmi nároč-

ný sport a pro ženy tím více. Jsou 
nemalé nároky na sílu a jejich roz-
ložení při závodě, výdrž a zejmé-
na psychiku. Pokaždé, kdy jedu 
na soutěž, si v klidu předem pro-
mítám trasu a průběh jednotlivých 
disciplín. Disciplíny různých sou-
těží TFA mohou být různě sesta-
vené, ale v Lize je to vždy stejné,“ 
uvedla Pavlína. Co se týká vybave-
ní, výstroj si půjčuje v JPO Turnov, 
sama si platí startovné a dopravu. 
Má nesmírnou radost z každé sou-
těže, z toho, že se dokázala vyrov-
nat s náročnými disciplínami a že 
síly nevypověděly službu. „Možná 
to zní sobecky, ale těší mě, když za 
sebou nechám mladší kategorii. 
Jsem spokojená v naší TFA rodin-
ce, podporujeme se navzájem,“ 
připomněla. „Disciplíny jsou ná-
ročné. Proto je nutné se k nim po-
stavit čelem, bojovat a nevzdat se. 
Ano, jsem nervózní, když si navlé-
kám zásahový oděv, helmu. Když 
přičtu dýchací přístroj na zádech, 
jsem o více jak dvacet kilo těžší. 
Několikrát se nadechnu a vydech-
nu, a jdu na to. Jsem pyšná na sku-
tečnost, že se mohu rovnat s dívka-
mi o 20 let mladšími,“ připomněla.

V prosinci loňského roku 
se ke společnému jednání sešli stá-
lí zástupci členů Českého národní-
ho výboru CTIF. V letošním roce 
zastoupení některých členských 
organizací Českého národního 
výboru CTIF doznalo změn: Dne 
10.7.2021 se stala novou starost-
kou SH ČMS Ing. Bc. Monika Ně-
mečková. V souladu s Organizač-
ním a jednacím řádem ČNV CTIF 
se tedy stala novou místopředsed-
kyní ČNV CTIF. Dne 19.7.2021 
byl genmjr. Ing. Vladimír Vlček, 
Ph.D., MBA jmenován ministrem 
vnitra do funkce generálního ředi-
tele HZS ČR, tím se stal i předse-
dou ČNV CTIF. Třetí organizační 
změna nastala ve vedení České 
asociace hasičských důstojní-
ků, z.s. Dne 1.10.2021 se novým 
prezidentem ČAHD stal Ing. Ka-
rel Kolářík (ředitel HZS Olo-
mouckého kraje), vicepreziden-
tem Ing. Martin Nekula, MBA. 
Členové výboru byli seznámeni 
s obsahem Shromáždění delegátů 
CTIF (Delegates´Assembly), které 
se konalo ve Francii dne 15. října 
2021. Novou viceprezidentkou 
byla zvolena Švédka p. Näsman. 
Kanada byla přijata za řádné-
ho člena CTIF. Nyní má 
CTIF tedy 39 řádných 
členů. Jednání ČNV 
CTIF se zamě-
řilo především 
na přípravu 
m e z i n á r o d -
ních hasič-
ských soutěží 
CTIF, které 
se budou ko-
nat v období
17. - 24. 7. 
2022 ve Slo-
vinsku (Celje): 
ČNV CTIF 
schválil nomina-
ci družstev CTIF: 
mládež, muži, ženy, 
dle předložených výsledků 

a předchozích usnesení ČNV CTIF. 
Předregistrace družstev musí být 
realizována do 31.12.2021. V ob-
dobí od 1.2. do 31.5.2022 je nutné 
zaregistrovat rozhodčí, vedoucí 
delegace a nahlásit jmenné složení 
soutěžních družstev. Členové ČNV 
CTIF vyslechli zprávy o činnosti 
jednotlivých komisí a pracovních 
skupin CTIF, které byly zpracová-
ny stálými českými delegáty. Byla 
realizována aktualizace zastoupení 
v CTIF komisích Historie, Mla-
dí hasiči, Evropa a Vyprošťování 
a nové technologie či v pracovních 
skupinách Vyšetřování požárů 
a Tunely. Členové výboru vyjádřili 
souhlas s pořadatelstvím jedná-
ní CTIF komise HAZMAT v ČR 
v měsíci květnu 2022. Souhlasili 
i s převzetím záštity nad Konfe-
rencí Požární ochrana 2022, která 
se bude konat v Ostravě ve dnech 
7.-8. září 2022. ČNV CTIF pověřil 
předsedu výboru k jednání s ve-
dením BVV k novému směrování 
expozice PYROS.

dle zprávy pplk. Ing. Martiny 
Rosenbaumové, kancelář ge-
nerálního ředitele HZS ČR / 

tajemník ČNV 
CTIF

Práce s mládeží
Pavlína Dlasková Hoření 

je po dlouhé roky vedoucí mladých 
hasičů v SDH Příšovice. Svěřenci 
pod jejím vedením se během let 
stali skvělým kolektivem, který 
sbírá body na mnoha soutěžích 
včetně Plamenu. Kromě příprav 
a tréninků pro ně Pavlína s někte-
rými členy sboru připravuje pravi-
delná soustředění, výlety, sportov-
ní aktivity. „Nejkrásnější ovšem je, 
že mladí hasiči jsou navzájem ka-

marády a tvoří skvělou soudržnou 
partu,“ dodala. Za Liberecký kraj 
v disciplínách TFA v současnosti 
závodí kromě Pavlíny hasiči a ha-
sičky:  Vladimír Židlický, Marie 
Tarantová, Dominik Matouš, Mi-
chal Fabián a také někteří členo-
vé SDH Bělá u Turnova. Všichni 
za sebou mají start na MR v disci-
plínách TFA.

Věra Nutilová
foto: Pavlína Dlasková Hoření 

na nejvyšší příčce TFA

„Železná žena“ z Příšovic

Závěry ze zasedání 
Českého národního 

výboru CTIF

Hasičští potápěči 
trénovali se 

speciální přilbou
Okres Liberec a JPO Turnov, jehož je členkou, úspěšně reprezentuje v nejex-
trémnější soutěži TFA Pavlína Dlasková Hoření. Je dlouholetou vedoucí mla-
dých hasičů SDH Příšovice. Soutěží v kategorii 40+.
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První hasičské jednotky byly založeny 
v Římě v 1. století před naším letopoč-
tem. Tyto jednotky, když se nedohodly 
s majitelem domu na ceně za hašení, 
jednoduše nechaly objekt do základů 
vyhořet. Naše otázka je, který slavný 
Říman takové podnikavé hasičské jed-
notky založil? Jeho jméno je tajenkou 
dnešní křížovky. 

Zdroj ilustračního obrázku:
Andreas Tille, CC BY-SA 4.0 <https://

creativecommons.org/licenses/by-
-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

ZAUJALO NÁS...

1. Střídání hasičů se doporučuje:
a)  po 24 hodinách
b)  po 6 až 8 hodinách
c)  po 12 hodinách

2. Strava se zajišťuje, trvá-li 
zásah:

a)  déle než 4,5 hodiny
b)  déle než 2 hodiny
c)  déle než 4 hodiny

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

3. Ochranné nápoje se poskytují:
a)  při zásahu delším než 30 minut
b)  při zásahu delším než 2 hodiny
c)  trvá-li zásah za extrémních 

povětrnostních podmínek 
nejméně 2 hodiny

4. Vhodné místo pro odpočinek 
je nutné zajistit:

a)  trvá-li zásah déle než 12 hodin
b)  trvá-li zásah déle než 8 hodin
c)  trvá-li zásah déle než 6 hodin

5. Osobám poskytujícím osobní 
pomoc se:

a)  poskytují osobní ochranné 
prostředky

b)  neposkytuje odborný dohled
c)  neposkytuje stravování

správné odpovědi: 1b, 2a, 3c, 4a, 5a

Nebezpečí fyzického vyčerpání

„Hasičské podnikání“ 
v antickém Římě 
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Otestujte si své hasičské znalosti

VE ZKRATCE PRO CHVÍLE ODDECHU

K dobrovolným hasičům mi-
moškolní vzdělávání patřilo 
od samých začátků Samozřejmě, 
za desítky let se forma a obsah 
mnohokrát proměnily. Součástí 
neformálního vzdělávání mladých 
hasičů jsou už roky odznaky od-
borností a odznaky specializací, 
které mladí hasiči v průběhu let 
získávají. V odborkách se vě-
nují tématům z oblasti požární 
ochrany a prevence. Naproti tomu 
specializace zahrnují obecnější 
témata, a je možné usilovat o spe-
cializaci společník, kuchař, ajťák, 
ekonom apod. Pro přípravu jsou 
k dispozici učební texty včetně 
vzorových testů nebo webové vý-
ukové verze.  Zájemci o práci s 
mládeží pak můžou absolvovat 
dvoutýdenní vzdělávací kurz Let-
ní škola instruktorů. V posledních 
letech se však objevují i další mož-
nosti pro vzdělávání jako napří-
klad Rescue Cempy následované 
Letními kempy a Vzdělávacími 
dny, které vznikly v „covidové“ 
době. 

Vzdělávání v covidové 
době 

Vzdělávací dny a Rescue cam-
py byly v létě plněny jako sou-
část projektu Mladí hasiči 2021, 
snižování vzdělanostních dopadů 
mládeže. MŠMT projekt podpořilo 
v rámci programu podpory NNO. 
Vzdělávacími dny rozumíme ce-
lodenní neformální vzdělávání 
dětí a mládeže, které probí-
há samostatně nebo v blocích. 
Povinná vzdělávací část za-
hrnovala minimálně 4 hodi-
ny a zbývající čas zahrnovala 
volnočasové aktivity. Jedním 
z pořadatelů Vzdělávacích dnů 
bylo OSH Praha-západ ve spo-
lupráci s SDH Zahořany. Tamní 
pořadatelé v srpnu připravili již 
druhý ročník. Pod vedením Petra 
Kšány se konal ve volnočasovém 
areálu v Zahořanech. V boha-
tém programu byla na všechny 
čtyři dny akce připravená zdravo-
věda, hravá čeština i matematika, 
seznámení s disciplínami branného 
závodu i výlet do lanového parku. 

Zaostřeno „na hasičinu“
Jinde se program Vzděláva-

cích dnů soustředil na hasičinu, 
a tak se třeba na Jižní Moravě, 
v SDH Petrov, věnovali téma-
tům spojeným s Integrovaným 
záchranným systémem. Svůj po-
bytový kurz účastníci zahájili se-
znamovacími hrami a pokračovali 
přednáškou s názvem Co dělat, 
když…, v níž získali základní fak-
ta o IZS. Věnovali se pravidlům 
silničního provozu a ekologické 
výchově. Jindy pak teoreticky 
i prakticky zvládli obsluhu hasi-
cích přístrojů, naučili se ošetřit 
různá zranění a vyzkoušeli si KRP 
a AED. Nechyběly logické a ma-
tematické hry. Velký úspěch měl 
program lektorky z Domu přírody 
v Moravského krasu na téma po-
travní řetězec, při němž poznávali 
rostlinky a "lovili" brouky. V rám-
ci výletů po okolí nebo do KOVO-
ZOO ve Starém Městě uplatnili 
poznatky o orientaci v přírodě.   

Teorie i praktické ukázky 
Velmi pěkně ke Vzdělávacím 

dnům přistoupil Sbor dobrovol-
ných hasičů Vědomice v Ústeckém 
kraji. Děti v rámci akce navštívili 
policejní kynologové se služební-
mi psy. V dopoledních vzděláva-
cích blocích na účastníky čekala 
témata z historie hasičského hnutí, 
požární prevence, ekologie, zá-
chranářství nebo dopravní výcho-
vy. Poznali také aplikaci Záchran-
ka. Odpolední praktické bloky zr-
cadlily dopolední výuku – nácvik 
chování při mimořádné situaci, 
návštěva skautského střediska Říp 
v Roudnici nad Labem, praktic-
ký nácvik první pomoci s lektory 
z ProgressRescue, výlet do ae-
roklubu v Roudnici nad Labem 
nebo návštěva Policejního muzea 
či dopravního hřiště. Třešničkou 
na dortu výletů byla návštěva Se-
nátu Parlamentu ČR. 

Rescue campy zaujaly
O letních prázdninách se ko-

naly také Rescue Campy, napří-
klad ve Zlínském kraji nebo Já-

chymově. Ve dnech 15.-20. srpna 
se čtyřicet dorostenců a dorostenek 
Zlínského kraje zúčastnil/202o 
přípravného kurzu na zařazení do 
jednotek sborů dobrovolných ha-
sičů obcí. Témata Rescue Campu 
byla fyzická a pořadová příprava, 
organizace požární ochrany, slož-
ky IZS, kategorie jednotek PO, 
zdravověda, výcvik na vodě a zá-
chrana tonoucího, práce ve výš-
kách a nad volnou hloubkou, po-
žární taktika a dopravní nehody. 
Účastníci kurzu byli vždy nejdříve 
připraveni teoreticky, ale pak hlav-
ně prakticky. Právě praktická část 
byla pro dorostence a dorostenky 
zcela jistě cennou a nezapomenu-
telnou zkušeností. Jáchymovský 
Camp byl rozdělen do dvou ví-
kendů a program byl zaměřen na 
poskytování pomoci v krizových 
situacích běžného dne – doprav-
ní úraz, nehoda cyklisty a chodce 
apod. Došlo i na simulaci dopravní 
nehody se zásahem hasičů z Bo-
chova. Děti mohly sledovat tech-
niku vystříhávání figurantů z vozu 
a následně děti společnými silami 
poskytly první pomoc. V průběhu 
dalšího víkendu čekala na účast-
níky další praktická situace. Dvě 
skupiny „výletníků“ se vydaly 
do okolí, ale po setmění se ztratily. 
Vydaly se je hledat dva „záchran-
né“ týmy. Raněné našli, ošetřili, 
přinesli do tábora. Další den je 
čekala pořadová cvičení prostřída-

ná s ukázkou a nácvikem ošetření 
nejrůznějších úrazů, např. pořezá-
ní, seknutí apod. Večer po přípravě 
na večerku se jeden z účastníků 
ztratil. Po strategické poradě jsme 
se ho vydali hledat a úspěšně jej 
přivedli zpět na základnu.

„Jsem ráda, že se vzdělávání na-
šich mladých členů stále vyvíjí, 
modernizuje a přizpůsobuje se 
aktuálnímu dění. Za nápady, ino-
vace a čas věnovaný přípravě a re-
alizaci kurzů patří všem vedoucím 
veliký dík!“ komentuje starostka 
SH ČMS Monika Němečková. 

text J. Čečrdlová
foto archiv JČ

Mimoškolní vzdělávání dobrovolných hasičů 

Mimoškolní vzdělávání je zaměřeno i na přírodu a ekologii. 

Bilance vánočních svátků z pohledu hasičů
Během tří svátků vánočních, tedy od 24. – 26. 12. 2021 vyjížděli hasiči 
celkem k 819 událostem. Z toho bylo 127 požárů, 176 dopravních nehod 
a 425 technických pomocí. Při požárech se zranilo za tyto tři dny 23 
osob a škoda se vyšplhala na více než 5,5 milionu korun. Hasiči museli 
také 124 osob evakuovat a 196 osob zachránit.  Letošní svátky byly, 
kromě typicky vánočních požárů, také bohužel ve znamení vážných do-
pravních nehod. Tři příklady za všechny. Smrtelná nehoda se na Štědrý 
den dopoledne stala v Pardubickém kraji.. Střetla se zde dvě vozidla. 
V prvním voze jela žena, která svým zraněním na místě podlehla. V 
druhém automobilu cestoval otec s asi desetiletým synem, který byl 
převezen do nemocnice a ošetřen byl i muž. V Královéhradeckém kraji 
dne 25. prosince zasahovala jednotka hasičů u dopravní nehody osobní-
ho automobilu s vlakem. Při nehodě byla jedna osoba zraněna a z vlaku 
bylo 30 osob evakuováno na vlakové nádraží. A do třetice. V Chomutově 
na Štědrý den zasahovaly tři jednotky hasičů u střetu vlaku a osoby. 
Stalo se tak na železniční trati č. 130. Osoba utrpěla smrtelná zranění. 

text a ilustrační foto ze zdroje HZS ČR
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Již 30 let pomáháme zachraňovat

V roce 1991 byla firma MARINE s.r.o. oficiálně zapsána do obchodního 
rejstříku v Hradci Králové a letos v prosinci slaví 30. výročí působení 
na trhu.

Od založení jsou cíle a směřování firmy MARINE s.r.o. stále  
stejné. Chceme poskytovat vám, našim zákazníkům a obchodním  
partnerům ty nejlepší podmínky a produkty pro vaši náročnou práci. 

Firma se za ta léta významně rozrostla a ke konci letošního roku  
vyrábí přes 1 000 hliníkových člunů MARINE ročně, má zastoupení 
pro ČR na lodní motory Tohatsu, Volvo Penta, na skútry Sea-Doo,  
nafukovací čluny Zodiac a další značky lodí. 

Kromě prodeje zajišťujeme autorizovaný servis lodních motorů i lodí, 
a také jsme pro vás nedávno otevřeli novou prodejnu  
MARINE CENTRUM v Praze 12 - Modřanech.

Mnozí z vás s námi dlouhodobě spolupracují, a tak bychom vám  
tímto chtěli nejen poděkovat, ale také popřát pevné zdraví,  
klidné prožití vánočních svátků a doufáme, že se s vámi 
v novém roce opět osobně potkáme.

PFko_Marine_Hasicske_noviny_2021.indd   1PFko_Marine_Hasicske_noviny_2021.indd   1 07.12.2021   15:56:5307.12.2021   15:56:53

Pozvánka do Muzea Policie ČR 
– expozice ochrany obyvatelstva 

Do Přibyslavic přijelo nové
Iveco Daily, zářivě červený vůz

hasičům dodala firma ZHT Group

by měly směřovat k minimalizaci 
negativních dopadů mimořádných 
událostí a krizových situací (např. 
živelní pohromy, havárie, popř. te-
roristické útoky) na životy a zdraví 
obyvatelstva, majetek a životní 
prostředí. Zatímco v minulos-
ti byla civilní obrana/ochrana 
zaměřena zejména na ochranu 
občanů před následky válečného 
konfliktu, současné hrozby jsou 
zcela jiného charakteru. Namísto 
někdejšího prioritního zaměření 
na stálé úkryty a ochranné masky 
tak současná opatření v oblasti 

přemýšlet o automobilu s vyšší 
nosností. Všichni naši sponzoři se 
k věci postavili velice příznivě, a 
tak jsme se zajeli podívat za ko-
legy do Nového Rychnova, kteří 
mají ve svém vozovém parku Ive-
co Daily. Nakonec jsme pořídili 
dopravní automobil Iveco Daily 
s nosností 5,2 tuny. Pohání ho 
naftový třílitrový čtyřválec o vý-
konu 132 kW se šestistupňovou 
manuální převodovkou. Vozidlo 
má uzávěrku zadního diferenciá-
lu a bylo postaveno přesně podle 
našich představ – samozřejmě se 
schválením od GŘ HZS ČR. Tam 
se rovněž rozhodlo o technickém 
vybavení automobilu. To byl po-
měrně velký oříšek pro našeho 
nástavbáře, kterým se stala firma 
ZHT Group. Dostat všechno vyba-
vení do vozu tak, aby bylo přístup-
né a prakticky usazené, bylo velice 
náročné, ale povedlo se. Vozidlo je 
navíc vybaveno markýzou, kterou 
jsme chtěli z důvodu poskytnutí 
zázemí při náročnějších a déletr-
vajících zásazích. V Ivecu je devět 
míst k sezení, koženková sedadla 
jsou umístěna ve třech řadách, 
druhá je otočená proti směru jízdy. 
V první řadě jsou výklopné sedáky 
s úložným prostorem, pod druhou 

řadou se nachází bedna s úložným 
prostorem, a pod třetí řadou na-
jdeme dvě zásuvky. Sedáky jsou 
ve druhé i třetí řadě výklopné. 
Výrobce nám udělal vše na přání, 
a to i zásuvku na startování PS 12, 
která se nachází v zadní části 
hned vedle výsuvu se stříkačkou. 
O barvu vozu se postaraly polepy 
v červeném odstínu RAL 3024. 
Tato barva byla vybrána záměrně 
z důvodu lepší viditelnosti a bez-
pečnosti. Výstražné zařízení bylo 
zvoleno v modročervené barvě. 
Celková cena tohoto automobi-
lu se vyšplhala na 2 070 000 Kč. 
Vůz byl financován z dotačních 
fondů a finančních darů spon-
zorů. Chtěli bychom poděkovat 
všem sponzorům, kteří se na tom-
to projektu podíleli, a to jsou
HUHTAMAKI A.S, MANN+HU-
MMEL, FRAENKISCHE, ALFA 
IN, K-STAV A ZD OKŘÍŠKY. 
Bez pomocí těchto firem bychom 
nedosáhli takto skvělého výsledku. 
Dále bych chtěl poděkovat všem, 
kteří mi pomohli a podpořili mě 
při veškerých nelehkých úkonech 
potřebných k tomuto projektu.

Pavel Kotrba, velitel jednotky,
zdroj textu a fotografie:

pozary.cz

V dnešním zastavení naší „šnů-
ry“ putování za hasičskými 
expozicemi doma i v zahraničí 
vás pozveme do Muzea Policie 
ČR v pražském Novém Městě. 
Kromě policejní techniky, zbra-
ní a dalších exponátů spojených 
s policejní prací, zde můžete na-
vštívit i stálou expozici, která má 
nyní možná blíže k hasičům než 
policistům. Jedná se o expozici 
ochrany obyvatelstva. 
Tato v tuzemsku svého druhu oje-
dinělá expozice, jejímž zřizova-
telem je MV-generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru 
ČR, mapuje více než devadesáti-
letý vývoj ochrany obyvatelstva, 
v minulosti nazývané civilní obra-
nou a posléze civilní ochranou. 
Ochrana obyvatelstva v České 
republice je definována zákonem 
č. 239/2000 Sb. jako plnění úkolů 
civilní ochrany, zejména varování, 
evakuace, ukrytí a nouzové přežití 
obyvatelstva a další opatření k za-
bezpečení ochrany jeho života, 
zdraví a majetku. Ochranu obyva-
telstva lze tedy chápat jako soubor 
opatření, technických prostředků, 
postupů a činností státní sprá-
vy, samosprávy i občanů, které 

Jednotka SDH Přibyslavice 
na přelomu dubna 2021 převzala 
nový dopravní automobil, který 
plnohodnotně nahradil dosluhující 
Avii A 31. Začátky výběru nejpr-
ve z finančních důvodů směřovaly 
k automobilu FIAT Ducato s vle-
kem, což by však do terénu a na 
některé výjezdy nebylo moc dobré 
a praktické. Dále výběr a hledá-
ní vedlo přes vůz GAZ Gazelle, 
na který jsme se zajeli podívat za 
kolegy do Vyskytné u Pelhřimo-
va. Bylo to velice zajímavé vozi-
dlo s úložným prostorem a moc 
nás zaujalo. Ovšem po oslovení 
sponzorů se nám částka na poříze-
ní vozu navýšila a už jsme mohli 

ochrany obyvatelstva kladou 
důraz např. na ochranu dýchacích 
cest pomocí běžně dostupných 
prostředků (např. navlhčené textí-
lie), využití ochranných vlastností 
staveb a také na zvyšování infor-
movanosti obyvatelstva, výchovu 
a vzdělávání občanů, kteří by měli 
vědět, co hrozí a jak se proti hroz-
bám chránit.  

zdroj ilustrační fotografie: 
Kenyh, CC BY-SA 4.0 <https://
creativecommons.org/licenses/

by-sa/4.0>,
via Wikimedia Commons

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
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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
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Hala JablonecVypalování porostů 
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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.


