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Hasiči „na síti“ Hasičské muzeum  
ve Starém Plzenci

Seriál Evakuace aneb „víc než 
jen nohy na ramena“, díl IV.

Záchrana osob v zimním terénu.Více se dočtete na straně 6. Foto: mf

Program činnosti
Sdružení hasičů 
Čech, Moravy  
a Slezska do roku 
2025

IV. Preventivně výchovná oblast
1)	 Získávat	 a	 odborně	 připra-

vovat	 pro	 aktivní	 preventivní 
a	 výchovnou	 činnost	 členy	
Sdružení,	vybavovat	je	potřeb-
nými informacemi metodicko-
-výchovnými	 propagačními	
a	pomůckami	a	vést	 je	k	úzké	
spolupráci	s	obcemi,	právnický-
mi	i	fyzickými	osobami	s	cílem	

Na téma VI. sjezdu SH ČMS   

předcházení	 vzniku	 požárů	
a	předávání	znalostí	pro	správ-
né	 jednání	 v	 případě	 vzniku	
požáru	 nebo	 jiné	mimořádné	
události.	

2)	 Zvláštní	 pozornost	 v	 oblasti	
preventivně	 výchovné	 čin-
nosti	 věnovat	 dětem	 a	 práci	
s	mládeží.	Za	tím	účelem	roz-
víjet	spolupráci	s	předškolními	
i	školskými	zařízeními,	inicio-
vat	preventivně	výchovné	akce	
ve	 formě	 přednášek,	 ukázek	
a	 her	 s	 hasičskou	 tématikou	
a	 aktivně	 se	 na	 nich	 podílet.	
Nemenší	 pozornost	 věnovat	
bezpečí	 osob	 v	 seniorském	

věku,	 zejména	 osob	 žijících	
osaměle.	

3)		Zprostředkovávat	 veřejnosti	
hlavní	zásady	požární	ochrany	
pro	 oblast	 občanského	 života	
i	podnikatelskou	činnost,	vyjá-
dřené	v	právních	a	technických	
předpisech	ČR	a	EU,	propagovat	
je	a	působit	tak	na	vyšší	úroveň	
péče	 o	 bezpečný	 domov,	 po-
žárně	 bezpečné	 provozování	
výrobní	 a	 jiné	 podnikatelské	
činnosti,	 a	 také	 na	 zvyšování	
právního	 vědomí	 společnosti	
v	oblasti	požární	ochrany.

	4)	Propagovat	poslání	hasičů	a	in-
formovat	veřejnost	o	jejich	čin-

nosti na tiskových konferencích 
a	ve	veřejných	médiích.	

5)		Působit	 na	 veřejnost	 s	 cílem	
motivovat	 ji	 pro	 dobrovolnou	
činnost	v	požární	ochraně	nebo	
její	podporu	a	k	ochraně	života,	
zdraví,	 majetku	 a	 životního	
prostředí.

	6)	Spolupracovat	 s	 orgány	míst-
ních	 samospráv,	 upozorňovat	
na	problematiku	požárů	a	jejich	
následků	 zejména	 v	 bytových	
a	 rodinných	domech,	 zajištění	
zdrojů	vody	v	obcích	pro	účely	
hašení	požárů	a	likvidaci	jiných	
mimořádných	událostí.	Rozvíjet	
spolupráci	s	HZS	ČR	na	úseku	
prevence	na	všech	úrovních.	

7)		Propagovat,	 rozvíjet	 a	 zdoko-
nalovat	 výtvarnou	 a	 literární	
soutěž	 „Požární	 ochrana	 očima	
dětí“.	

(příště: programové teze vě-
nované části V. – oblasti ochrany 

obyvatelstva) 

V návaznosti na přípravu VI. sjezdu SH ČMS zveřejňujeme další část 
dokumentu s názvem Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska pro období let 2020–2025 (schválený SS OSH dne 19. 10. 
2019). Komplexní informace vztažené k VI. sjezdu SH ČMS, ze kterých 
i naše redakce čerpá, jsou dostupné v textové i obrazové podobě na 
webu Sdružení na adrese www.dh.cz.

V	podhůří	Krkonoš	u	městečka	
Lomnice	nad	Popelkou	mezi	Koz-
lovem,	Babylonem	a	Táborem	se	
Vám	rozvinou	obce	Hoření	Lom-
nice,	Košov,	Morcínov	a	Hrádka.	
Tyto	čtyři	obce	mají	nyní	společný	
sbor	 dobrovolných	 hasičů	 a	 spo-
lečně	též	pracují.	
V	 dřívějších	 dobách	 byl	 sbor	

dobrovolných	hasičů	 též	v	Hoře-
ní	 Lomnici	 a	 společně	 pracoval	
s	Hrádky.		Po	druhé	světové	válce	
se	 tento	 sbor	 rozpadl	 a	 členové	
vstoupili	do	sboru	pod	Košov.		
Kořeny	 vzniku	 SDH	 Košov	

sahají	 do	 roku	 1895.	V	 letošním	
roce	si	tak	společný	sbor	pro	kvar-
teto	 obcí	 připomíná	 125.	 výročí	
existence.	

Požární	 zbrojnice	 v	Železném	
Brodě	 prošla	 rekonstrukcí,	 která	
se	zaměřila		i	na		výměnu		poško-
zených	 garážových	 vrat	 za	 nová	
sekční	 garážová	 vrata	 (dálkově	
ovládaná)	 s	 proskleným	panelem	
a	 integrovanými	dveřmi.	Na	pro-
jekt	 přispěl	 Liberecký	 kraj	 více	
než	330	tisíci	korunami,	podobnou	
částkou	přispěla	i	železnobrodská	
městská	pokladna.	

Okresní odborná rada historie 
OSH	Blansko,	OSH	Svitavy,	OSH	
Prostějov	 a	 OSH	Blansko	 zvou	
všechny	příznivce	hasičské	histo-
rie	na	akci	Voda	koňkó	řes	tře	kraje.	
Akce	 je	 pořádána	 na	 počest	

VI.	sjezdu	Sdružení	hasičů	Čech,	
Moravy	 a	Slezska.	Cílem	akce	 je	
propojit	dálkovým	vedením	pomo-
cí	 ručních	vahadlových	 stříkaček	
Olomoucký,	 Pardubický	 a	 Jiho-
moravský	kraj.	Akce	se	uskuteční	
v	sobotu	12.	září	2020.	
Bližší	informace	o	akci	získáte	

na:
voda-konko.webnode.cz	
Kontakt:	Jaroslav	Bárta,	
tl.	+420	608	880	700
mail:	opalbosk@seznam.cz

Žlutice	 (Karlovarský	 kraj),	
město	bohaté	historie	a	kulturních	
památek	se	rozkládá	ve	svahu	nad	
údolím	 středního	 toku	malebné	
říčky	Střely	sevřené	kopci	Dlouhý	
vrch,	Hlínovec	a	Nevděk	v	blízkém	
sousedství	 majestátního	 vrchu	
Vladaře.	Bylo	založeno	asi	během	
slovanské	kolonizace,	jako	obchod-
ní	stanice	na	důležité	cestě	z	Prahy	
do	Chebu.	První	písemná	zmínka	
o	Žluticích	 pochází	 z	 roku	 1186.	
V	období	Karla	IV.	již	měly	Žlutice	
organizovanou	městskou	 správu,	
která	 vydávala	 listiny	 a	 vedla	
městské	 knihy.	Hospodářsky	 se	
město	 opíralo	 o	 obchod	 se	 solí	
a	 plátenictví.	 Během	 husitských	
válek	jsou	Žlutice	a	okolí	opakova-
ně	svědky	vojenských	šarvátek…	
Hasičské	tradice	ve	městě	Žlutice	
sahají	až	do	roku	1870.	Jednalo	se	
o	německý	sbor	pro	město	Luditz	
(nyní	Žlutice).		V	roce	1875	zde	byla	
utvořena	 žluticko	 –	 podbořanská	
župní	jednota	s	9	sbory.	Při	zalo-
žení	a	ustanovení	Ústřední	zemské	
hasičské	jednoty	Království	české-
ho	(1878	–	1879)	byla	jedna	z	12	žup	
tvořící	základ.	V	té	době	již	měla	
24	sborů	a	dostala	očíslování	č.	6.	
Gratulujeme		k	výročí!	

Hradecký	 pohár	 v	 klasických	
disciplínách	CTIF	 se	 uskuteční	
1.	března	2020	v	Hradci	Králové,	
hale	Háječek.	Pořadatelem	je	HZS	
Královéhradeckého	 kraje	 a	 SK	
hasičů	Královéhradeckého	 kraje.	
Dodejme,	že	CTIF	je	Mezinárod-
ní	 technický	 výbor	 pro	 prevenci	
a	 hašení	 požárů	 (založený	v	 roce	
1900	 a	 prezentovaný	 zkratkou	
vycházející	z	francouzského	názvu	
Comité	 Technique	 International	
de	 prévention	 et	 d’extinction	 du	
Feu.	Jde	o	celosvětovou	odborovou	
organizací	 pro	 výměnu	 zkuše-
ností	 v	 oblasti	 požární	 ochrany,	
pomoci	 a	 záchrany	 při	 katastro-
fách.	 Součástí	 jsou	 také	 soutěže	
v	CTIF.	V	současné	době	je	v	rámci	
CTIF	sdruženo	téměř	50	členských	
států	 a	 30	 přidružených	 čle	nů. 

Jeden sbor 
pro čtyři obce

Rekonstrukce 
zbrojnice

„Voda koňkó 
přes tře kraje“

150. výročí 
SDH Žlutice

Hradecký požár 
CTIF


