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Oslavy 145 let SDH Kamenice
... dočtete se na straně 5

Hasiči v Ruské federaci
... píšeme na straně 3
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Poděkoval
hasičům
za záchranu
života

aneb dvakrát vstoupit
do téže řeky

V roce 1994 byla vydána půvabná brožura Šarmantní žhářka (o požárech vesele i vážně). Vydavatelem bylo Ministerstvo vnitra ČR.
Brožura měla velký úspěch nejen
u hasičů, ale i u široké veřejnosti.
Obsah publikovaných příspěvků
prezentoval  – vesele i vážně  práci
hasičů. Podobnou publikaci začal
nyní připravovat Karel Potužník
z Děčína (77 let). Je to symbolické
opětovné vstoupení do téže řeky
veselých i vážných hasičských
historek a příběhů, které zaujaly již
v roce 1994.  Jak sám pan Potužník
říká: „Jsem hasičem od roku 1976.
Chtěl bych vydáním publikace
poděkovat příslušník ům HZS
a JSDHO za jejich mimořádnou
pomoc a nasazení v boji s pandemií
covid-19.“ Publikace by měla mít
název „Pravdivé příběhy požárníků
a hasičů“ s podtitulem „Příběhy
psané životem a dobou“. Formátem
by se mělo opět jednat o publikaci
A5. Pan Potužník má pro brožuru
zatím připraveno 58 originálních
příběhů řazených chronologicky
od roku 1880 po současnost. V Hasičských novinách rádi otiskneme
na ukázku některý z příběhů.
Pokud byste chtěli pana Potužníka
v jeho práci podpořit (ať už jako
jednotlivec či instituce) a umožnit
mu vydání chystané publikace,
můžete mu napsat na e-mail jeho
zetě Martina Koláře (martinkol.2@
seznam.cz). Poštovní adresa: Karel
Potužník, Na Pěšině 267, 405 05
Děčín IX 2.  

Na testování koronavirové infekce se podílejí i hasiči z HZS Královéhradeckého kraje. foto mf

VI. sjezd SH ČMS se uskuteční
v nejbližším možném termínu, pokud to umožní krizová opatření

č. 191/2020 Sb: Zákon o některých
opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru SARS CoV2 na osoby účastnící se soudního
řízení, poškozené, oběti trestních
činů a právnické osoby a o změně
insolvenčního zákona a občanského soudního řádu. Bohužel,
zevrubné právní analýzy ukázaly,
že přímou implementaci tohoto
zákona, vydaného v době nouzového stavu na jaře roku 2020
a označovaného jako lex COVID,
nelze k řešení aktuální situace ve
sdružení použít. Bylo třeba hledat
jiné řešení, když použití lex COVID nemohlo vést k řešení situace
lege artis, tj. podle zákonného
postupu.

Jako správné se ukázalo hledání
východiska ve stanovách, základním ustavujícím dokumentu
sdružení. Pochopitelně, v době
definování, precizování a schvalování stanov sdružení nebylo možno předpokládat situaci vzniku
globální pandemie a nutnost řešit
témata související s mandátem
vedení i členů výkonného výboru
bez konání sjezdu sdružení. Mohlo
by se tak zdát, že k řešení situace
s prodloužením výše uvedených
mandátů nebude možné stanovy
použít, protože v jejich textu takové implicitní formulace chybí,
a doplnit by je tam mohlo pouze
sjezdové jednání.  Detailní analýza stanov však ukázala, že jejich

Otestujte si své
hasičské znalosti
… další test najdete na straně 7

2. Návrh úpravy změny stanov SH ČMS (jedná se o úpravu
funkčního období (čl. 5, odst. 10
stanov) a úpravu lhůty pro konání
sjezdu s ohledem na mimořádnou
situaci (čl. 33, odst. 1 stanov).
Vložení řešení do rukou VV
SH ČMS a následně mimořádnému jednání SS OSH je jedinou
a správnou cestou, která je v souladu se stanovami sdružení a není
v rozporu ani s právním systémem
ČR, naopak má podporu i argumentační relevanci v záměrech
zákonodárců včleněných do lex
Covid. Je to samozřejmě mimořádné řešení pro mimořádnou
dobu. Původně plánovaný prosincový sjezd SH ČMS se uskuteční
v nejbližším možném termínu. Do
Vypalování porostů
Hala Jablonec
– každoroční evergreen
té doby nám garanci pro platnost
aktuálních mandátů poskytnou
Vypalování porostů Někde ano!
Hala Jablonec
stanovy našeho sdružení i schop– každoroční evergreen Někde ne?
na monitoru vašeho
nost výkonného výboru stanovy
počcˇ ítacčˇ e i displejiPrezident
telefonu
Někde ano!
modifikovat v rozhodovacím
reocenil i hasiče
Někde ne?
www.facebook.com/
žimu per rollam.

Pozvánka do hasičské expozice
ve Vrbně pod Pradědem
... na straně 8
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Prakticky v každé lodi s nosVydává
Sdružení
ností nad
500 kg (což
je například i čtyřmístný raft) s miniaturním 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 zajímavé především to, že toto nařízení vydalo o své vůli ministerstvo dopravy, které se vehementně roky brání přidat hasicí přístroje do povinné výbavy
silničních motorových vozidel.
Asi nemá smysl spekulovat o
tom kdo dokázal prosadit hasicí přístroje do lodiček, ani přemýšlet kdo nedokázal prosadit
hasicí přístroje do silničních
motorových vozidel. Spíše bychom měli přemýšlet jak obejít neoblomné úředníky a hasicí přístroje do aut dostat dobrovolně.
Jen vloni hasičská statistika
zaevidovala přes dva tisíce požárů dopravních prostředků a
pracovních strojů, při kterých
zemřelo 40 osob a 250 osob utrpělo při požárech dopravních
prostředků zranění. Snad nikdo
z hasičů nepochybuje, že právě
na silnici může snadno dostupný hasicí přístroj zabránit velkým škodám.
Když nechápe úředník, pak
je na nás jak zapůsobíme na veřejnost, abychom přesvědčili co
nejvíc řidičů, že hasicí přístroj
v autě smysl má.
K osvětě můžeme přispět třeba působivou ukázkou rychlosti
šíření požáru automobilu. Což k
tomu využít třeba magický pátek třináctého?
O. Přibyl
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Prezident Miloš Zeman na
Pražském hradě ocenil nejvýznamnější záchranářské činy
loňského roku Zlatým záchranářským křížem.

hasicskenoviny

Cenu za záchranu života obdrželi například studenti 2. ročníku
střední školy Martin Bartoš a Matěj Hulík. Když sjížděli řeku na kánoích viděli, jak 3letý chlapec sjel
s odrážedlem do řeky. Matka, která měla v kočárku další tříměsíční dítě, ihned skočila do vody, aby
zachránila syna. Ve vyhrocené situaci ale nezabrzdila kočárek a i
ten se rozjel do vody a začal okamžitě klesat ke dnu. Martin skočil
do vody přímo k tříletému chlapci, Matěj pádloval rychle k místu,
kam spadl kočárek s tříměsíční holčičkou. Obě děti se jim podařilo z
vody vytáhnout.
Dalším z oceněných byl devatenáctiletý Martin Šimek, který
Požáry motorových vozidel jsou charakteristické rychlým postupem a vysokou teplotou. Kolem hořícího auta je během
po automobilové nehodě dokázal i
chvíle teplota až šest set stupňů, a v interiéru dosahuje teplota až tisíc stupňů Celzia. Oheň dokáže automobil kompletně znisvé těžké
zranění
z Účinný je tak jen velmi rychlý zásah
čit během dvou minut. Tak rychle se na místopřes
nedostanou
hasiči
téměř vytáhnout
nikde na světě.
havarovaného
vozu,hasicích
těsně předtím
bezprostředně po jeho vzniku. Ten je možný prakticky
jen za pomoci
přístrojů. U většiny požárů automobilů však hanež celý vůz vzplál, své dva těžce
sicí přístroje nejsou k dispozici.
zraněné
kamarády.
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Vedení SH ČMS

www.hasicskenoviny.cz

Miliarda
pro výcviková
střediska

Hasiči „na síti“
Miliarda

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

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

třicet korun koupit.
Starostové okresních sdružení
hasičů Kraje Vysočina si ze zasedání kraje, kam bylo koncem loňského srpna dopraveno osm tisíc
prodejních artefaktů a informačních letáků týkajících se prevence
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vala několik týdnů.
Celková částka, kterou jen hasiči Kraje Vysočina vybrali na pomoc popáleným, se vyšplhala na
227 160 korun, z čehož 15 330 Kč
za prodaných sedm set kusů náplastí přidala firma Požární bez-

tisíc korun jsem teď nedávno přebírala přímo,“ doplňuje ředitelka
Popálek, o.p.s., Bc. Jana Lacinová. „Byla jsem pozvána na výroční valné hromady v jednotlivých
okresech, kde byly Popálkám z
výsledků sbírky předány darova-

Na návštěvě
v okrese
Chrudim

na str. 4

hasiči 8. října zorganizovali venkovní akci, při které nejen seznámili návštěvníky s úrazem popálením, ale prezentovali i práci
dobrovolných hasičů např. ukázkami hašení, provedli zbrojni(Dokončení na straně 7)

Na návštěvě

PAVLIŠ A�HARTMANN -

Příjemci podpory mohou být
složky HZS ČR, Policie ČR, kraje
v okrese
jako zřizovatelé zdravotnické
záchranné služby krajů. Bohužel škoChrudim
ly Sdružení hasičů Čech,
Moravy a
Slezska do výčtu příjemců zahrnu-na str. 4
ty nebyly.
PO

PAVLIŠ A�HARTMANN - výroba�a�prodej�požární�techniky
Sídlo�firmy:
tel.:�����+420�466�985�890-2
Pavliš a�Hartmann,�spol.�s�r.o fax.:����+420�466�985�367
mob.:�+420�602�661�103
V�Telčicích�249
office@phhp.cz
53312�Chvaletice
www.phhp.cz

Sídlo�firmy:
tel.:�����+420�466�985�890-2
Pavliš a�Hartmann,�spol.�s�r.o fax.:����+420�466�985�367
mob.:�+420�602�661�103
V�Telčicích�249
office@phhp.cz
53312�Chvaletice
www.phhp.cz

Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka
na str. 7

D+1 90820-00906 Pardubice

Vedení SH ČMS si již v rámci
porady konané 20. října 2020
uvědomovalo, že vládní omezení
mohou s velkou pravděpodobností
znemožnit konání VV SH ČMS
dne 6. listopadu i navazujícího
jednání Shromáždění starostů dne
7. listopadu, které byly klíčové
pro konání VI. sjezdu SH ČMS
v prosincovém termínu tohoto
roku. Vedení SH ČMS tak začalo
pracovat na přípravě variantního
postupu, který by vyřešil tuto patovou situaci a zajistil kontinuitu
mandátu členům stávajícího vedení i členům výkonného výboru SH
ČMS. Jedna z možných variant,
která se nabízela, byla implementace postupu, který definuje zákon

použití při řešení situace možné je,
dokonce má i oporu v paragrafu 19
již citovaného zákona č. 191/2020
Sb. Jde o rozhodování per rollam
(tzv. mimo zasedání), které se řídí
ustanoveními č. 10 stanov sdružení a čl. 7 jednacího a volebního
řádu SH ČMS. Vedení SH ČMS
našlo správné řešení a navrhlo,
aby Výkonný výbor SH ČMS
rozhodl per rollam (poznámka:
mimo klasické, řádné zasedání,
které je nyní znemožněno opatřeními proti šíření koronavirové
pandemie) o věcech souvisejících
s konáním sjezdu SH ČMS, řešil
problematiku funkčního období
členů volených orgánů SH ČMS
i úpravu jednacího a volebního
řádu SH ČMS.  
Předmětem rozhodování VV
SH ČMS v režimu „per rollam“
budou, kromě samotných mechanismů volby per rollam, tyto body,
které povedou k úplnému vyřešení
současné komplikované situace:
1. Návrh úpravy čl. 7 jednacího
a volebního řádu SH ČMS,

90820–00906 Pardubice

Jestliže by v současné době neexistovala žádná krizová opatření, kancelář
SH ČMS by usilovně pracovala na finálních přípravách VI. sjezdu SH ČMS,
který by proběhl 12. prosince 2020 v Brně. Jednalo by se o náhradní termín,
který byl stanoven po zrušení původního termínu 11. července. Bohužel,
podzimní eskalace koronavirové pandemie neumožňuje sjezdové jednání.
Je nutné najít a pojmenovat nová řešení reagující na současnou situaci.

D+1 90820-00906 Pardubice

Před necelými čtyřmi měsíci
zachránili lipničtí hasiči Františka
Kováře z Lipníku nad Bečvou,
když mu doma selhalo srdíčko.
Na místě byli během pěti minut
a ihned muži poskytli první pomoc s automatizovaným externím
defibrilátorem (AED). Díky včasné
pomoci rodiny, hasičů a následně
pak záchranářů zdravotnické záchranné služby přežil. Pan Kovář
přišel v listopadu na lipnickou
stanici hasičům poděkovat.
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje disponuje 24 kusy
AED. Přístroje jsou umístěny na
výjezdových vozidlech.
dle zprávy
z HZS Olomouckého kraje

Hasičské příběhy
Karla Potužníka

Děra

Příběh p
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Únik chemických látek se nepotvrdil
V neděli 15. listopadu přijali
hasiči informaci o zakouřeném prostoru laboratoře v jedné z místních
částí Bučovic na Vyškovsku. Hasiči po příjezdu zjistili, že místnost

V našem tradičním úvodu k událostem za uplynulé období bychom
chtěli využít jednoho příběhu s dobrým koncem, který však může být
jistou měrou a formou přítomen
i v každé další události zachycené
slovem a obrazem na této stránce. Tím „příběhem“ je zpráva, že  
dobříšský hasič Miroslav Beránek
zachránil ženu před sebevražedným
skokem z mostu… Tísňová linka
HZS Středočeského kraje přijala
informaci o osobě, která přelezla
zábradlí Živohošťského mostu na
silnici číslo 114 v okrese Benešov.
Po zhodnocení situace a zjištění,
že policejní vyjednávač dojede asi
za hodinu, byl vybrán příslušník

jednotky HZS Dobříš nstržm. Miroslav Beránek, DiS., který začal
se ženou komunikovat. Jednání
nadstrážmistra Beránka, které trvalo několik desítek minut, uznale
ocenili hned na místě zástupci
všech zasahujících složek. Přitom
příslušník dobříšské stanice ani není
členem týmu posttraumatické péče
HZS Středočeského kraje… Hodně
hasičských  zásahů  je složitých nejen z technického hlediska, protože
se ve většině případů týkají  lidských
bytostí v krajní situaci. Potom se
hodí empatie, takt i trocha té psychologie. I takové věci zachraňují
a pomáhají.
redakce

Záchrana paraglidisty

Do nesnází se v sobotu 14. listopadu 2020 odpoledne dostal
paraglidista v Odrách na Novojičínsku. Pod Tošovickým kopcem,
který patří mezi vyhledávané místo

pro tento typ sportu, neplánovaně
přistál na stromě. Událost byla na
tísňovou linku hasičů ohlášena
patnáct minut před čtrnáctou hodinou. Operační středisko k zásahu
vyslalo profesionální hasiče ze stanic HZS MSK v Bílovci a Novém
Jičíně – odtud lezecká skupina
specializovaná právě pro zásahy
ve výškách a nad volnou hloubkou
– a místní dobrovolnou jednotku
města Odry. Hasiči po příjezdu
na místo události zjistili, že muž
zůstal viset přibližně v 15metrové
výšce na stromě, zamotaný v provazech svého křídla. Cizinec polské
národnosti komunikoval a jevil
se nezraněn. Hasiči jej ze stromu
opatrně spustili za pomocí lezecké
techniky, ošetření drobné tržné
rány na nose muž odmítl.
HZS Moravskoslezského kraje

Zásah v dýchací technice
Zásah pěti jednotek požární
ochrany si vyžádal v listopadu  požár kotelny průmyslového objektu
v Pasekách nad Jizerou. Na místo
byli okamžitě vysláni profesionální
i dobrovolní hasiči. Po příjezdu
jednotek na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár
podstřešního prostoru kotelny
průmyslového objektu. Hasiči na
likvidaci požáru nasadili postupně
dva vysokotlaké proudy a rozebrali
střešní krytinu. Díky včasnému
zásahu se požár nestihl rozšířit do
výrobních prostor objektu. Kvůli
silnému zakouření byl nutný zásah
v dýchací technice. Zakouřené pro-

Rekreační objekt
v plamenech
V neděli 15. listopadu 2020
po půl páté ráno vyjela jednotka
profesionálních hasičů ze stanice
Jihlava společně s JSDH z Jihlavy-Bedřichova k požáru chaty
v lokalitě Pod Větrníkem v Jihlavě.
Při příjezdu hasičů na místo byla
chata celá v plamenech. Na likvidaci požáru hasiči nasadili několik
vodních proudů. Dostat plameny
pod kontrolu se jednotkám podařilo
po necelých deseti minutách. Hasiči
následně rozebrali požárem zasažené konstrukce chaty a dohasili
jednotlivá ohniska. Před šestou hodinou ráno byl požár zcela uhašen.
Při požáru ani samotném zásahu
se nikdo nezranil. Příčina vzniku
požáru zůstává nadále v šetření.
kpt. Ing. Bc. Petra Musilová,
HZS Kraje Vysočina

je hustě zakouřená, ale barva kouře
ani informace z termokamery
nenasvědčovaly, že by v místnosti
aktuálně hořelo. Velitel zásahu si
proto vzhledem k charakteristice

objektu nechal na místo vyslat další
techniku se specializací na zásahy
u chemických látek. Vzhledem
k možnému výskytu chemických
látek nechal velitel zásahu ve spolupráci s Policií ČR preventivně
evakuovat obyvatele nedalekého
rodinného domu. Hasiči v přetlakových protichemických oblecích
preventivně vynesli ze zasažené
místnosti několik nádob s chemickými látkami. Dalším průzkumem
se zjistilo, že došlo ke žhnutí
plastové nádoby a elektroinstalace s následným vývinem kouře.
Unik nebezpečných látek se však
měřením nepotvrdil. Po odvětrání
prostoru se hasiči mohli vrátit na
základny. Na místě zasahovalo 6
hasičských jednotek a zásah trval přibližně hodinu.
dle zprávy Jaroslava Mikošky,
tiskového mluvčího HZS JmK

TELEGRAFICKY
Traktor zasáhl požár

K požáru traktoru s vlekem
naloženým dřevěnou štěpkou vyjížděly 13. listopadu do Markvartic
tři jednotky hasičů – profesionální
z Jičína, dobrovolné ze Sobotky
a Markvartic. Traktor byl při příjezdu jednotek zasažen požárem
v plném rozsahu, hasičům se podařilo uchránit vlek s nákladem.
Škoda se vyšplhala odhadem na
3 miliony Kč, uchráněné hodnoty
jsou asi 800 tisíc korun. Příčinou
vzniku požár u byla technická
závada.
dle zprávy Martiny Götzové,
tiskové mluvčí
HZS Královéhradeckého kraje
foto: HZS KHK

Čelní náraz do stromu řidič nepřežil
V listopadu zasahovali hasiči
z Přelouče u těžké dopravní nehody
u obce Kladruby nad Labem. Řidič
se svým osobním vozidlem narazil
čelně do stromu. Po příjezdu hasičů
na místo byl řidič z vozidla venku
a v péči zdravotnické záchranné
služby. Bohužel i přes veškerou

snahu zdravotníků muž na místě
zemřel. Jednotka zajistila místo
nehody, zabezpečila vozidlo a odpojila akumulátor. Místo zásahu si
následně převzali policisté.
dle zprávy Jany Polákové,
asistentky,
HZS Pardubického kraje

Požár chaty zaměstnal pět jednotek
Vysokou škodu způsobil listopadový noční požár v rekreační
oblasti poblíž Lipníku nad Bečvou.
Na operační středisko byla událost
nahlášena s tím, že hoří chata.

Události

Operační důstojníci vyslali na místo 5 jednotek, které po prvotním
průzkumu potvrdily, že hoří jednopodlažní zděný objekt s podkrovím,
požár byl už ve třetí fázi. Hasiči

story následně hasiči odvětrávali
pomocí přetlakové ventilace. Na
místě zasahovaly 2 profesionální
jednotky HZS LK stanice Semily
a Jilemnice a 3 JSDH Jablonec n. Jizerou, Paseky n. Jizerou, Rokytnice
n. Jizerou.
dle zprávy por. Bc. Lucie
Hložkové, tiskové mluvčí
HZS Libereckého kraje

vyloučili, že by byl někdo uvnitř
a pomocí 5 útočných proudů zahájili hasební práce. Jako zdroj vody
posloužila řeka Bečva, kde bylo
zřízeno čerpací stanoviště. Zásah
velmi komplikoval naskladněný
materiál v okolí chaty, který činil
objekt špatně přístupným a pohyb
v bezprostřední blízkosti chaty byl
také ve tmě nebezpečný. I přesto
hasiči požár rychle lokalizovali.
Aby zamezili jeho šíření do okolí,
ochlazovali naskladněný materiál
i porost vodou. Škoda byla předběžně odhadnuta na 2 miliony korun.
Zasahovaly dvě profesionální jednotky ze stanice Lipník nad Bečvou
a Přerov a tři jednotky SDH Lipník
nad Bečvou, Nové Dvory a Osek
nad Bečvou.
dle zprávy
por. Mgr. Lucie Balážové,
tiskové mluvčí
HZS Olomouckého kraje

Požár na skládce
odpadu

V listopadu zasahovalo několik
jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů u požáru lisovaných balíků s odpadem na volném
prostranství skládky v pražských
Ďáblicích.
Kouř z požáru zasáhl oblast
Ďáblic a části Střížkova. Hasiči tak
obyvatelům v této oblasti doporučili nevětrat. Kouř také způsobil nižší
viditelnost v okolí skládky, zejména na dálnici D8 a některých komunikací v oblasti Proseka a Ďáblic.
Na lokalizaci požáru byly použity
4 vodní proudy. Požár byl na ploše
asi 20 × 8 metrů, balíky byly do
výšky 4 metrů. Chemici pražských
hasičů měřili během zásahu škodlivé koncentrace v ovzduší, naměřili
je pouze v bezprostřední blízkosti
požáru. Pomocí nakladače hasiči
rozhrabávali odpad a dohašovali
skrytá ohniska.
HZS hl. m. Prahy

Vznícení vozidla

Jednotka ze stanice Varnsdorf
a dobrovolná jednotka z Rumburku
zlikvidovaly16. listopadu v ranních
hodinách požár zaparkovaného
osobního auta v průmyslové zóně
v Rumburku. Vozidlu hořel celý
motorový prostor a hrozilo rozšíření požáru. Škoda byla předběžně
odhadnuta na 180 tisíc Kč.
HZS Ústeckého kraje

Nehoda na dálnici v katastru Dunice Střet dvou vozidel měl tragické následky
Ve středu 11. listopadu v půl
osmé večer byla na tísňovou linku
Hasičského záchranného sboru
ČR ohlášena dopravní nehoda na
dálnici D1 před 73. kilometrem ve
směru z Prahy do Brna v katastru

obce Dunice v okrese Benešov.
Do stojícího kamionu narazila ve
vysoké rychlosti souprava tahače
s chladírenským návěsem pro potraviny. Na místo vyjeli profesionální
hasiči ze stanice Zruč nad Sázavou a dobrovolní hasiči z Čechtic.
V rámci mezikrajské spolupráce
byl vyžádán výjezd profesionálních hasičů ze stanice Humpolec.
Současně na místo vyjel velitel čety
a speciální čtyřnápravový vyprošťovací automobil z Benešova. Před
příjezdem hasičů bylo upřesněno,
že v jednom z kamionů zůstali zaklíněni dva vážně zranění lidé, řidič
a spolujezdkyně. Řidiče se podařilo
z kabiny zachránit a předat posádce
zdravotnické záchranné služby do
15 minut. Následně byl sanitkou
odvezen do nemocnice. Žena byla
uvězněna v deformované kabině.
Pro její rychlejší záchranu byl nutný

vyprošťovací automobil, ten však
kvůli absenci záchranné uličky dočasně uvízl v koloně před nehodou.
K události byl povolán také druhý
vyprošťovací automobil ze stanice
Pelhřimov (HZS Kraje Vysočina).
Šlo o mimořádně náročný zásah,
vyprošťování trvalo bezmála dvě
hodiny a bylo fyzicky velmi vyčerpávající. Navíc na psychiku hasičů
celou dobu působil nářek zraněné
ženy. První se k ní dostala skupina ze střechy návěsu, kam ji také
vyzvedli k nezbytnému prvotnímu
ošetření lékařem. Poté byla v nosítkách opatrně spuštěna po třech
sadách nastavovacích žebříků na
zem a přepravena do vrtulníku,
kterým byla letecky transportována
do nemocnice.
ze zprávy
kpt. Ing. Jaroslava Gabriela,
HZS Středočeského kraje

Dopravní nehoda dvou osobních vozidel se stala v listopadu na
Vsetínsku v obci Lešná, v místní
části Mštěnovice. Došlo zde ke střetu osobního vozidla s nákladním.
Zraněného řidiče nákladního auta
na místě ošetřila posádka zdravotnické záchranné služby a poté
převezla do nemocnice. V osobním
vozidle cestovala řidička, která
utrpěla velmi vážná zranění, kterým
na místě nehody podlehla. Přivolaní
hasiči ze stanice Valašské Meziříčí
u vozidel provedli protipožární
opatření a odpojili autobaterie. Nákladní auto po nehodě skončilo
v příkopu a unikaly z něj provozní
kapaliny do strouhy, tekoucí podél
silnice. K zamezení šíření kapalin
dále po hladině vody, použili hasiči
sorpční hady a rohože. Na místo byl
přivolán zástupce odboru životního
prostředí, aby rozhodl o dalším

postupu k zamezení kontaminace
půdy. Silnice byla mnoho hodin
uzavřená a řidiči museli využívat
objízdné trasy. Na závěr hasiči
asistovali při naložení nákladního
auta na odtahový vůz za stálého
zachytávání provozních kapalin.
Odtah druhého vozidla si zajistila
Policie ČR. Po bezmála šesti hodi-

nách zásahu na místě nehody hasiči
uklidili vozovku od střepů a úlomků
z vraků vozidel, které se nacházely
na téměř 30 metrech silnice. Poté se
hasiči vrátili zpět na svou stanici.
dle zprávy
por. Mgr. Lucie Javoříková,
tiskové mluvčí
HZS Zlínského kraje

Hasiči ve světě
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Hasiči v Ruské federaci:

od báťušky cara k prezidentským dekretům

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti...

Likvidace lesních požárů.

Současné Rusko (oficiálním názvem Ruská federace) je se svojí rozlohou přes 17 milionů kilometrů čtverečných největším státem světa. Vydáme-li se v Rusku po stopách hasičské historie,
brzy přejdeme hranice do minulosti: časů bývalého Sovětského svazu i carského Ruska. Stále
se však pohybujeme v obřích státních útvarech. Velikostí ruského území byla vždy ovlivněna
poněkud „hrubá optika“ sledování tamních požárů. To není žádná ironie, protože i samotní
Rusové připouštějí, že například gigantické lesní požáry v odlehlých částech Sibiře, které by na
mapě střední Evropy dokázaly vymazat značnou část plochy některého státu, nevyvedly obyvatele této obrovské země z klidu. Podobnou optikou byly hodnoceny i požáry měst. Pokud
nezničily tisíce domů, ale jen stovky, nestály kronikářům ani za zmínku. Ostatně, stavebního
materiálu na obnovu – dřeva, byl v Rusku vždycky dostatek. I přes tento poněkud bohorovný
přístup k požárům má současné Rusko velmi dlouhou tradici ve formování hasičských jednotek.

Boj s požáry
Když se v Rusku zeptáte, kdy
vznikl jejich první hasičský sbor,
nedostane se vám poněkud mlhavé
odpovědi, že to asi bylo v tom či
onom století. Odpověď může být
naprosto přesná včetně konkrétního dne: 30. dubna 1649. Datum  
upomíná na výnos cara Alexeje
Michajloviče, kterým byl oficiálně
založen první ruský hasičský sbor.
Báťuškové carové na riziko požárů
pamatovali i před tímto datem:
car Ivan III. založil v roce 1504
v Moskvě požární stráž, car Ivan
Hrozný zase v roce 1549 nařídil
všem obyvatelům Moskvy mít po
ruce alespoň základní hasicí vybavení. V živé paměti byl ještě ničivý
požár města z roku 1547. Požární
prevence pevně sevřela opratě:
obyvatelům Moskvy bylo dokonce
zakázáno v letním období roztápět
kamna. Aby bylo možné takové
nařízení kontrolovat a jeho porušení sankcionovat, byla na kamna
nanesena tenká kontrolní vrstva
vosku. Ještě štěstí, že v případě
chladnějšího léta mohli obyvatelé
sáhnout po hřejivých kožešinách,
které byly v Rusku dostupnější,
než v jiných částech světa. Oheň
byl pro – ze dřeva zbudovanou
Moskvu – trvalým nebezpečím.
Je nutno uvést, že během prvních
čtyř a půl století své existence vyhořela Moskva celkem třináctkrát,
přičemž některé její čtvrti byly

požárem zničeny až stokrát. Rok
1649 byl však přelomový, protože vytvořil nejen profesionální
hasičskou jednotku, ale vybavil ji
i standardy preventivní činnosti,
služebními řády apod. Současně
s tím se dostává požární ochrana
i do úřednického systému státní
a městské správy.

Hasičská služba
V roce 1712 byla v Petrohradě
definitivně zakázána výstavba
dřevěných domů. Kromě domů
z kamene bylo povoleno stavět ještě
cihlové příbytky. Vzdálenost mezi
budovami měla být minimálně 13
metrů. Aby se zabránilo šíření
požárů, byly preventivně zbourány
všechny dřevěné stavby v blízkosti  
důležitých budov. Za vlády cara
Petra I. (syna cara Alexeje Michajloviče) byla myšlenka stálých
hasičských sborů dále rozvíjena.
Teprve dekret cara Alexandra I. ze
dne 31. května 1804 však osvobodil
Moskvany od povinnosti účastnit se
hasebních prací. Město před ohněm
začaly bránit hasičské jednotky vojenského charakteru. Služba v nich
byla dlouhá… nemám tím na mysli
délku jedné hasičské směny, ale
dobu celého kontraktu, po kterou
konkrétní hasič v jednotce sloužil.
Bylo to stejné jako v armádě: 25 let
povinné služby.  V roce 1812, kdy
byla Moskva vydána v plen vojskům
Napoleona Bonaparta (o tématu

jsme obšírněji psali v loňském
roce – pozn. red.), existovalo zde
již 32 hasičských sborů. V roce 1857  
v Rusku najdeme první požární
předpisy, které kodifikují odměňování hasičů či stanovují pokuty
za porušení požární bezpečnosti.  
Hasiči už také mají jednotnou uniformu s charakteristickou přilbou.
V roce 1907 se ulicemi Moskvy
projíždí i první hasičský automobil.
Po revoluci v roce 1917 je deklarováno, že hašení požárů je úkolem
celostátního významu. Z toho důvodu byl 17. dubna 1918 vydán novou
sovětskou mocí dekret, ve kterém
jsou stanoveny úkoly státu při boji
s požáry (17. duben byl pak v Sovětském svazu slaven jako Den hasičů).      

Složka civilní obrany
Novodobá historie hasičů Ruské
federaci má právní oporu ve federálním zákonu z 19. listopadu 1994,
kdy Státní duma přijala normu, jež
definovala obecná, právní i ekonomická východiska pro zajištění požární bezpečnosti v Ruské federaci.
Druhým významným milníkem
bylo vytvoření státního hasičského
sboru, který jako výkonná a operační složka od roku 2001 spadá
pod kompetenci Ministerstva pro
civilní obranu, mimořádné situace a likvidaci následků živelných
pohrom Ruské federace. U „státních hasičů“ v Rusku nyní   pracuje
přes dvě stě tisíc lidí. K dispozici je

více než 4000 hasičských stanic,
v jejich garážích parkuje okolo
19 000 hasičských automobilů.
K dispozici je i 50 hasičských lodí
a člunů.

Hasičské
dobrovolnictví
Dobrovolné hasičské sbory se
začínají v Rusku objevovat v polovině 19. století.  První hasičský
dobrovolný sbor zde vznikl v roce
1843. Jednotlivé sbory sjednocuje
v roce 1892 Ruská hasičská společnost. U jejího zrodu stála i šlechta, například zástupce vlivného
šlechtického rodu Šeremetěvů:
hrabě Alexandr Dmitrij Šeremetěv.
V roce 1906 otevírá společnost
v Petrohradě první hasičské kurzy,
tiskne hasičskou literaturu vydává
hasičský časopis. Do změny politického uspořádání v roce 1917 zastřešuje Ruská hasičská společnost
činnost 3600 hasičských organizací
ve městech i na venkově. V roce
1919 byla činnost Ruské hasičské
společnosti ukončena. Zároveň
však byly za několik let – v roce
1924 schváleny stanovy pro dobrovolné hasičské sbory a dobrovolné hasičské spolky. Kontinuita
hasičského dobrovolnictví byla
zachována i v rámci Svazu sovětských socialistických republik.
Bohužel, hledání třídního nepřítele
ve 30. letech i fakt, že hasičské
dobrovolnictví bylo řízeno v rámci
odborového svazu NKVD, znamenalo pro dobrovolné hasiče značné
komplikace a omezování jejich
činnosti pouze na městské aglomerace. Nechvalně známá zkratka
NKVD (po roce 1934 v SSSR již
samostatné ministerstvo) prezentovala  Lidový komisariát vnitřních
věcí – centrální orgán, který se kromě požární ochrany věnoval také
ochraně hranic, správě systému
věznic a pracovních táborů. Další
rozvoj hasičského dobrovolnictví
v Rusku nastal až po skončení
druhé světové války v roce 1945.    

Dobrovolní hasiči  byli v 60. letech
20. století sjednoceny pod organizací Všeruská dobrovolná hasičská
společnost. V současnosti se činnost dobrovolných hasičů stále více
propojuje s plány a programy již
zmíněného Ministerstva pro civilní
obranu, mimořádné situace a likvidaci následků živelných pohrom
Ruské federace. V současnosti
funguje v Ruské federaci okolo
40 000 veřejných sdružení působících v oblasti požární ochrany.
Do evidence dobrovolných hasičů
v Ruské federaci je zapsáno okolo
jednoho milionu osob. O tom, že
i v časech dobře organizovaných,
vycvičených a vyzbrojených profesionálních hasičů, mají svoji nezastupitelnou úlohu v Ruské federaci
i dobrovolní hasiči, svědčí jedna
zajímavá analýza. Vyplývá z ní, že
na území Ruska je stále asi 32 tisíc
vesnic, které leží mimo standardní
dojezdové časy profesionálních
hasičů. Finanční a ekonomické
rozvahy ukazují, že nejefektivnější
řešení tohoto problému je vytváření
nových a podpora stávajících jednotek dobrovolných hasičů.

Žebříky Magirus slouží i v Rusku.

Hasičský člun poputuje na opravu.

Speciální letadlo Berijev Be-200 v hasičské úpravě.

Epilog
Začali jsme naše malé ohlédnutí za hasičskou historií v Ruské
federaci podtitulem: od báťušky
cara k prezidentským dekretům.
Zbývá tak jen konstatovat, že se
carské výnosy a prezidentské dekrety spojily v jednu řeku 30. dubna
1999, kdy první ruský prezident
Boris Nikolajevič Jelcin podepsal
dokument č. 539, kterým byl za
Den ruských hasičů určen právě
30. duben – na památku výnosu
cara Alexeje Michajloviče, který
ustanovil 30. dubna 1649 první
ruskou hasičskou jednotku.   

Hasičský Iljušin Il-76.

Vozidla ZIL v garážích ruských hasičů
samozřejmě nechybí.

Připravil Mirek Brát
zdroje foto: mchs.gov.ru,
ruorg.org, gov.spb.ru, pinterest,
youtube, flickr
Z prezentace hasičské techniky.
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Videokonference ÚORM

Ústřední odborná rada mládeže
(ÚORM) SH ČMS mimořádně
jednala v listopadu formou on-line
přenosu mezi sedmnácti přítomnými členy rady. Na programu
jednání byly například programy
podpory práce s dětmi a mládeží
v NNO – Projekt Mladí hasiči
2021. Ze zápisu jednání vyplývá:
Vzhledem k tomu, že v SH ČMS
nebyl dokončen volební cyklus na
další volební období, nebyla tedy
jmenována ani ÚORM, je nezbytné
prodloužit platnost strategických
dokumentů úseku mládeže do
konce roku 2021. ÚORM schvaluje
prodloužení platnosti Strategického plánu rozvoje úseku mládeže SH
ČMS a Koncepce činnosti s kolektivy mladých hasičů do roku 2021.
Jednalo se též o valném shromáždění ČRDM: ÚORM deleguje na
VS ČRDM, které proběhne formou
videokonference Ondřeje Vojtu
a Josefa Orgoníka. SH ČMS vyjadřuje podporu Aleši Sedláčkovi

při volbě předsedy ČRDM. ÚORM
navrhuje za člena představenstva
ČRDM Ondřeje Vojtu. Videokonference ÚORM se věnovala
i tématu projektů Společník a Společnice: Projekt Společník, který
byl v jarních měsících 2020 určen
pro volnočasovou činnost kolektivů
mladých hasičů v nouzovém stavu,

byl zpracován do tiskové podoby
a bude v počtu 500 ks vydán jako
didaktická pomůcka pro vedoucí
s dotační podporou MŠMT. ÚORM
vyslovuje poděkování Martině
Crhákové za zpracování tiskové
podoby pomůcky. Pro podzimní
nouzový stav byl spuštěn projekt
Společnice. Jde o nahodilé námě-

Respirátory pro Moravskou hasičskou jednotu
V listopadu, v prostorách hasičské zbrojnice v Brně-Králově Poli,
převzal Zdeněk Milan, prezident
Moravské hasičské jednoty, hmotný
dar v podobě 5 760 ks respirátorů FFP2/KN95 Fiche, které byly
následně distribuovány k jednotkám sborů dobrovolných hasičů
kategorie JPO V, JPO III, JPO II.
Respirátory budou využívány jako
ochrana hasičů nejen při řešení mimořádných událostí, ale při jakékoliv činnosti při plnění úkolů v rámci
pomoci v období epidemie covid-19.
Za realizaci tohoto projektu patří
velké poděkování Nadačnímu fondu
REGI BASE, SDH Brno-Královo
Pole a všem ostatním spolupracujícím organizacím.  
zdroj foto: FB MHJ

Máte obavy o své blízké? POMOC STÁLE PO RUCE

Registrovaná sociální služba s pověřením MPSV ČR

(zdroj textu a fotografie: dh.cz)

Pátek třináctého:
Den požární
bezpečnosti

Pátek 13. (letos 13. listopad
2020) je již tradičně vyhlašován
Českou asociací hasičských důstojníků Dnem požární bezpečnosti. Cílem tohoto dne je snaha
„zlomit“ pověru o nešťastném
pátku třináctého, kdy hasiči chtějí
ukázat svojí připravenost na mimořádné události, propagovat požární
ochranu a preventivně působit na
veřejnost. Pátek 13. bývá tradičně
dnem, kdy se veřejnosti otevírají
hasičské stanice, a pořádá se řada
akcí pro děti. Letos se bohužel podobný program nekonal z důvodů
koronavirové pandemie. Tématem
letošního roku byly požáry v rodinných a bytových domech. Za
minulý rok totiž došlo v ČR k více
než pěti tisícům požárů právě
v domácnostech a celkově se škody
vyšplhaly na více než 600 milionů
korun.                                HZS ČR

Hasiči rozváželi
respirátory

Linka pomoci a bezpečí pro seniory
• non-stop pomoc při úzkostných a tísnivých pocitech
• pravidelné aktivizační hovory

Čtení z knihovny Anděla na drátě
• audio záznamy předních umělců pro potěchu a rozptýlení

Příjem telefonických hovorů a vlastní
neomezené volání
• komunikace s rodinou a přáteli
s neomezeným tarifem
• bez mobilního telefonu,
bez plateb za SIM kartu

Všechny tyto služby stisknutím jediného tlačítka

I

www.andelnadrate.cz

VE ZKRATCE
Záchrana jelence

Záchranu na našem území ne příliš rozšířeného zvířete za sebou
mají hasiči ze stanice HZS MSK v Bílovci a dobrovolná jednotka města
Odry. Hlášení o jelenci běloocasém v náhonu rybníka v Zámecké ulici
v Odrách přijala tísňová linka hasičů v Moravskoslezském kraji. Jelenec
běloocasý je druh spárkaté zvěře původem z oblastí od jižní Kanady až
po sever Brazílie, importovaný do mnoha míst Evropy mj. i do Česka.
Zasahujícím hasičům se zvíře podařilo zachytit lanem a poté silnými
pažemi vytáhnout na břeh. Zvíře nejevilo známky zranění, velitel zásahu
zajistil cestou mysliveckého hospodáře přepravu jelence do obory ve Fryčovicích. Odkud tento neobvyklý druh utekl, není známo. (HZS MSK)

Requiem za požár Ústavu sociální péče
v Měděnci

• zranění či ohrožení života při pádu a zhoršení
zdravotního stavu doma i venku
• SOS tlačítko - Hodinky eWatch nebo přívěšek eSafe
• GPS lokalizace při alarmu, hlídání nízké aktivity, detekce pádu
• kontrola stavu klienta, připomínání užívání léků

800 555 655

Dobrovolní hasiči na Slovensku se aktivně účastnili na organizaci
tamního projektu plošného testování populace na onemocnění covid-19.
Postup využití dobrovolných hasičských sborů a dobrovolných hasičských
sborů obcí v souvislosti s testováním na covid-19 byl dohodnutý na pracovním setkání prezidenta Hasičského a záchranného sboru Slovenské
republiky Pavla Mikuláška s prezidentem Dobrovolné požární ochrany
Slovenské republiky Pavlem Celuchem a generálním sekretářem Dobrovolné požární ochrany Slovenské republiky Vendelínem Horváthem.
Z dohody vyplynulo, že členové dobrovolných hasičských sborů a dobrovolných hasičských sborů obcí byli v době testování k dispozici starostům obcí a primátorům měst. Další jejich činnosti byly koordinované
prostřednictvím operačních středisek Hasičského záchranného sboru  
(ilustrační foto dobrovolnihasici.sk)

ty, jak pracovat s dětmi a mládeží
v době nouzového stavu. Po dobu
nouzového stavu bude zveřejněno
cca 15–20 námětů, jak zachovat
činnost kolektivů mladých hasičů
nejen pomocí online schůzek.

NON-STOP 24/7 pomoc v krizových situacích

Služba a SOS zařízení do 30. 6. 2021 ZDARMA“ platí při objednání služby
od 1. 11. 2020 do naplnění kapacity akce, nejpozději však do 10. 12. 2020.
Doporučujeme rozhodnutí neodkládat, množství uchazečů je limitováno.

OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Poznámka redakce: Nejčastěji bývají
v průběhu roku jeden nebo dva pátky třináctého. V některých letech jsou tři pátky třináctého. V nepřestupných letech,
kdy je pátek třináctého v únoru jej následuje pátek třináctého i v březnu. Každý
rok se vyskytuje alespoň jeden pátek třináctého. Kdy pátek třináctého opravdu
tvrdě zaúřadoval (z hasičského hlediska)?
Například 13. 1. 1939, kdy obrovský lesní
požár zpustošil australský stát Victoria, de
facto jej ze 75 % zničil, zemřelo 70 lidí.

ASISTENČNÍ
A TÍSŇOVÁ PÉČE

Jistota pro Vás a Vaše blízké 24 hodin každý den

Kaleidoskop zajímavostí

Služba
ení
a SOS zaříz vé
naviro
v době koro .2021
0.6
3
situace do

ZDARMA

Další várku ochranných pomůcek rozvezli hasiči na stanovená
místa Zlínského kraje. Do Zlínského
kraje dorazila zásilka 185 700 kusů
respirátorů, která je určena pro
poskytovatele sociálních služeb
v našem kraje. Jedná se o domovy
pro seniory, domovy se zvláštním
režimem, domovy pro osoby se
zdravotním postižením či pobytové
a odlehčovací služby. S distribucí
těchto respirátorů tak i tentokrát
pomohli hasiči.
por. Mgr. Lucie Javoříková,
tisková mluvčí
HZS Zlínského kraje

V listopadu jsme si mohli připomenout výročí požáru Ústavu sociální
péče v Měděnci na Chomutovsku.
V noci z 1. na 2. listopadu 1984 zde
oheň připravil o život 26 klientek
ústavu, další utrpěly těžká zranění.  
Událost se dostala do obecného povědomí zejména po natočení snímku
Requiem pro panenku (režie Filip
Renč, 1991). Během požáru byla
dvoupatrová budova ústavu se zděným přízemím a dřevěnou nástavbou
zcela zničena. Na místě budovy stojí
dnes malý pomníček, který zde byl
z rozhodnutí tamního obecního zastupitelstva umístěn 24 let po požáru,
v roce 2008.  

Z historie SDH Pravonín

Plakát filmu Requiem pro panenku
(idb.cz)

V prosinci si připomene výročí svého založení Sbor dobrovolných
hasičů v Pravoníně (okres Benešov) Sbor byl v této obci založen 26. prosince v roce 1887. Myšlenka na založení sboru vznikla o Velikonocích
téhož roku, kdy došlo k velkému požáru v blízké osadě Karhule. Pod
dojmem z tohoto ničivého požáru začali poštmistr Karel Nevšímal spolu
s učitelem Vojtěchem Alferim pracovat na založení hasičského sboru. Po
schválení stanov bylo přikročeno k zabezpečení stříkačky, kterou dodala
firma Smékal a syn, Praha Smíchov. Uhrazena byla z prostředků obce
a odčerpala z obecní pokladny částku 700 zlatých. Po zajištění výzbroje
došlo na valné hromadě 26. 12. 1887 k ustavení hasičského sboru v počtu
25 členů činných a 29 členů přispívajících. V roce 1888 byla postavena
hasičská kolna a dokoupena další výzbroj. Oprávněnost založení sboru
se potvrdila již v roce 1888,kdy obec postihla řada požárů.
(web obce Pravonín)

Kaleidoskop zajímavostí
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Oslavy 145 let SDH Kamenice
V letošním roce jsme si připomněli 145. výročí založení hasičského sboru v naší obci. Je to 145
let záslužné hasičské práce ve prospěch spoluobčanů, 145 let požární
ochrany zajištěné organizovanou
hasičskou složkou. Sbor byl založen jako jeden z prvních ryze českých sborů na našem území roku
1875. Pro porovnání – v okolí jsou
starší tyto sbory: Velké Meziříčí
od roku 1871, Brtnice a Měřín od
roku 1874.

19. století
V 90. letech 19. století se začalo
moravské hasičstvo soustřeďovat
a organizovat v župy. Na Jihlavsku
se myšlenkou založení župní jednoty zabýval především Karel Vozáb,
řídící učitel ve Velkém Beranově.
Ten také svolal v červnu 1891 zástupce českých hasičských sborů
do Jihlavy, kde byla založena XX.
župní jednota pro tehdejší politické
okresy Jihlava, Dačice a Znojmo.
V roce 1894 bylo v župní jednotě již
54 sborů, byla proto rozdělena na
menší celky. Náš sbor v současné
době patří do okrsku č.4,   který
nese jméno Karla Vozába. Pod
tímto názvem okrsek pracuje už
25 let. Je to jediný okrsek, který
je pojmenován. Náš spolek začali
budovat představený obce Jan Filip, sládek v Kamenici, který byl
zvolen velitelem hasičů, a obecní
tajemník Jan Chlubna, který se
stal starostou. Dne 1. října 1875
se na radnici sešlo 38 občanů,
kteří si vyslechli stanovy od pana
Chlubny, a na to založili spolek
pod názvem Dobrovolná hasičská

jednota v Kamenici na Moravě.
Spolek svou činnost začal 28. října
1875, po schválení stanov. Jeho
začátky byly velice těžké, jako
přispívajících členů získala jednota
jen 10 místních občanů. Snažila se
tedy získat podporu i mimo obec.

20. století
Roku 1908 se stal starostou sboru MUDr. Arnošt Kába. Svou funkci vykonával 50 let a v roce 1959
byl jmenován čestným starostou.
Dne 9. ledna 1962 zemřel. Na jeho
památku byla v obci 2. října 1963
slavnostně odhalena pamětní deska
na domě číslo popisné 37. V roce
1960 se stal starostou sboru bratr
Jan Novotný. Byl oblíbený mezi
členy i veřejností. Jeho zásluhou
se začal realizovat plán na vybudování nové hasičské zbrojnice.
Dne 4. října 1971 náhle zemřel.
Sbor fungoval dál a začala se stavět
nová hasičská zbrojnice. Její slavnostní předání se uskutečnilo 20.
listopadu 1977, tím se do činnosti
významně zapojila i mládež.   Je
dobré, že sbor založili tak vynikající lidé, kteří předali své zkušenosti
svým dětem. Za to jim patří vřelý

dík a hezká vzpomínka, protože
sbor u nás funguje výborně dál.

Tradice
i nová technika
Sbor dostal v roce 2000 medaili
za mimořádné zásluhy, v roce
2005 medaili za příkladnou práci,
v roce 2010 medaili za zásluhy,
v roce 2015 čestné uznání kraje.
Při letošních oslavách jsme obdrželi medaili svatého Floriána.
Sbor má 135 členů. Za přispění
obecního úřadu jsme v roce 2005
zakoupili  slavnostní prapor, který
byl k výročí 130 let existence sboru posvěcen v kostele sv. Jakuba.
V roce 2017 městys Kamenice
dosáhnul na dotaci od ministerstva
pro místní rozvoj, ze které byla financována rekonstrukce naší „hasičovny“, která nám byla předána
v roce 2018. V roce 2019 se nám
podařilo úspěšně získat   dotaci
ministerstva vnitra na dopravní
automobil. Ve výběrovém řízení
vyhrál Volkswagen Transporter
v hasičské úpravě od akciové společnosti Hagemann Opava. V roce
2020 se nám podařilo získat další
dotaci od ministerstva vnitra,

tentokrát na cisternovou automobilovou stříkačku. Tuto zakázku
vyhrál podvozek TATRA, jehož
úpravu na hasičskou cisternu s objemem   8 200 m 3 vody provedla
firma THT Polička. Obě vozidla
byla i částečně dotována Krajem
Vysočina. Děkujeme městysi Kamenice za finanční příspěvky na
rekonstrukci budovy i na nákup
nových vozidel. Náš sbor, kromě
nové techniky, vlastní i cisternovou automobilovou stříkačku
CAS 32 TATRA 148 z roku 1977,
která byla v roce 2007 zakoupena a repasována. Dále máme ve
vlastnictví i dopravní automobil
Volkswagen Transporter, který
jsme v roce 2015 získali převodem
od Policie ČR. V roce 2014 byla
výjezdová jednotka dovybavena
i protipovodňovým přívěsem.  
V současnosti jsme  zařazení jako
výjezdová jednotka JPO III. Za
posledních 10 let jsme vyjížděli
k 164 mimořádným událostem.
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Hasiči na síti XXIII.
Stránky SDH Horní Suchá
www.sdh-hornisucha.cz
V naší pravidelné rubrice věnované hasičským webovým prezentacím
se dnes vypravíme do obce Horní Suchá v okrese Karviná v Moravskoslezském kraji. Jedná se o velkou obec, ve které žijí více než čtyři
tisícovky obyvatel. Zajímavostí na obci je vysoký podíl průmyslových
firem působících  v jejím katastru i téměř dvacet procent obyvatel, kteří
se zde hlásí k polské národnosti. Národnostní mix v oblasti Těšínského
Slezska měl vliv i na formování dobrovolných hasičských sborů, které zde
byly před druhou světovou válkou převážně polské. Hornosušský hasičský
sbor byl založen v roce 1903 (již v 19. století však měl svoji hasičskou
jednotku jeden místní podnik na zpracování cukru). Po skončení druhé
světové války zde znovu zahájil činnost polský hasičský sbor. Český
hasičský sbor existoval také, používal však zbrojnici a inventář polského
hasičského sboru. Ke sjednocení českého a polského hasičského sboru
došlo v roce 1948. Pojďme však z historie  do současnosti, a k webové
prezentaci SDH Horní Suchá. Jedná se o pěkné, promyšlené a uživatelsky
přívětivé stránky. Chválíme jejich vzornou aktualizaci i přehledný systém
odkazů. Nechybí zde odkazy: Kalendář akcí, Aktuality,  Mladí hasiči
či Diskuze. A propos, když už jsme u odkazu Diskuze. Bylo zajímavé
pročítat si interní komunikaci zdejších hasičů. Někdy by se zdálo, že by
mohl nezvaný návštěvník stránek takové veřejné diskuze využít i ve svůj
prospěch. Riziko spatřujeme například v jednom diskuzním příspěvku
letošního léta. Ten obsahoval přesně tuto informaci: „Sděluji  všem našim
hasičům, že kdo navštíví restauraci „Club“ v Horní Suché a prokáže se,
že je hasičem, dostane jedno pivo zdarma.“ Kdo ví, kolik piv zdarma bylo
tehdy natočeno…Webová prezentace SDH Horní Suchá je zdařilá. Je na
ní vidět, že je využívána i jako běžná komunikační platforma (v čase
sociálních sítí jev takřka nevídaný).   

Jiří Nevosad
starosta SDH Kamenice
foto: archiv sboru

Úvodní strana webu

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase
Rokem 2020 vás v Hasičských novinách provází rubrika, ze které
by možná 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 listopadu roku
2017? 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 měsíc roku 2020 jiný či podobný, než byl ten, který se již
po pás propadl do řeky času.

Hasiči a pád
meteoritu

Pár velkého nebeského tělesa
– meteoritu patří mezi živelní katastrofy, při kterých jsou nasazovány
jednotky hasičů – profesionálních
i dobrovolných. Máme však stále
štěstí, že na naší planetu dopadají
z vesmíru v naprosté většině jen
malé úlomky kosmické hmoty,
takže asistence hasičů není nutná.
Příkladem je nedávný dopad fragmentů meteoritu v severní části
Čech. To na sousedním Slovensku
pád meteoritu před deseti lety inicioval novinové titulky, ke kterým
se musely vyjadřovat nejvýše postavené osoby slovenských hasičů.
O co se jednalo? O pád meteoritu
u slovenské obce Bretka. Vyděšení místní obyvatelé a nadšení
hledači, kteří se do obce ihned vydali s malým arzenálem detektorů
kovů. Současně vyšla na velkém
slovenském zpravodajském serveru
zpráva, že místo dopadu meteoritu
hlídají přísní hasiči a nechtějí do
lokality nikoho pustit. Jednalo se
však pouze o fámu, která vznikla
na internetu (pád meteoritu pravdou
byl, hasičská hlídková meteoritická
služba nikoli).  
Zdroj obrázku: pinterest

Jak se staví provizorní nemocnice
Přes 80 dobrovolných a profesionálních hasičů z téměř 20
jednotek pracovalo v pátek a v sobotu 6. a 7. 11. 2020 na žádost
krizového štábu statutárního města
Brna v pavilonu G1 Brněnského výstaviště, kde skládali 302
polohovacích lůžek ze Státních
hmotných rezerv do vznikající
provizorní nemocnice v pavilonu
G2. Hasiči vykládali přivezená
lůžka z kamionů, kompletovali je,
dezinfikovali a následně je přepravovali do pavilonu a jednotlivých
kójí. Záložní nemocnice je určená
pro pacienty s mírnějším průběhem
a v doléčovací fázi covidu-19. Slavnostní otevření proběhlo v pondělí

9. 11. Nemocnice může přijmout
až 300 nemocných z Jihomoravského a Zlínského kraje a také
z Kraje Vysočina. O pacienty bude
pečovat speciální krizový tým
zdravotníků Emergency Medical
Team CZ Fakultní nemocnice
Brno, jehož dominantním úkolem
je poskytování odborné resuscitační, traumatologické, chirurgické
a specializované medicínské péče
poraněným a postiženým přímo
na místě mimořádné události nebo
katastrofy ve světě, případně v její
těsné blízkosti. Má 6 lékařů, 18
sester, 3 farmaceuty a 3 biomedicínské inženýry. Pomáhat bude 120
dobrovolníků ve směnách.
Text: David Dvořáček
foto: Jakub Misík,
PROMA REHA

Pojďme   tedy nahlédnout do listopadu roku
2017, kdy hasiči z České
republiky trénovali v Černé Hoře vysokokapacitní
čerpání vody. Česká republika se tím zapojila do
třístranného dlouhodobého
projektu Evropské unie Direct (Disaster Resilient Communities and Towns), jehož součástí bylo
celkem šest pětidenních výcviků v ČR, Slovinsku a Černé Hoře a další
společné mezinárodní akce, například odborné konference, zaměřené
na zkušenosti ze snižování rizik při velkých katastrofách. Dodejme, že
vysokokapacitní čerpání vody (HCP) pomáhá odstraňovat velké vodní
laguny především při povodních. Vysokokapacitní čerpadlo v kontejnerové nástavbě nákladního auta je  obvykle složeno ze tří kontejnerů
pro čerpadlo, příslušenství a plováky.  
(zdroj HZS MSK, foto: vlajka státu Černá Hora,
via wiki volné dílo)

Požáry v Austrálii

V loňském roce se světu tajil dech nad katastrofálními požáry, které
decimovaly Austrálii. V Australském svazu však hoří i letos, byť ne v takovém rozsahu. Velký požár například v listopadu zasáhl ostrov Fraser
ve státě Queensland. Jedná se o největší písečný ostrov na naší planetě
s délkou 122 kilometrů a průměrnou šířkou 15 kilometrů. Nejvyšší zdejší
písečné duny mají nadmořskou výšku až  260 metrů. Od roku 1992 je ostrov zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. V současnosti čelí
ostrov Fraser rozsáhlému
lesnímu požár u, kter ý
ohrožuje i jeho obydlené
části. Za příčinu požáru
je považován „lidský faktor“, kdy táborníci řádně
neuhasili oheň rozdělaný
pro přípravu jídla.
Podle zahraničního
tisku připravil
Mirek Brát
foto: pobřeží ostrova
Fraser, via wiki
– volné dílo
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Slovem a obrazem

S pomocí města mají nový prapor

Stezka odvahy za pokladem

Hasiči z Jihlavy-Bedřichova
nedávno převzali od zástupců jihlavského magistrátu hasičský prapor. Stal se poděkováním za jejich
dosavadní práci ve prospěch všech
obyvatel města Jihlavy a okolí.
Pořízen byl za 125 tisíc korun. „Na
rubové straně praporu je umístěn
historicky nejstarší symbol Jihlavy,
kostelík sv. Jana Křtitele, v jehož
blízkém okolí bylo hornické město
založeno. Druhá strana praporu se
zeleným podkladem je opatřena
letopočtem 1935, kdy byl sbor
založen, a znakem hasičů. Ten
se dochoval pouze v čer nobílé barvě a v nekvalitní podobě,
takže musela být provedena jeho
náročná grafická rekonstrukce,“
uvedl starosta SDH Marek Zemín.
Předání praporu byli přítomní
představitelé magistrátu Jihlavy,
náměstek primátorky Petr Ryška
a tajemník Evžen Zámka. Stuhu
k praporu a medaili Za příkladnou
práci předala hasičům starostka
OSH Jihlava Andrea Dopitová,
požehnání praporu se zhostil páter
Kamil Václav Sovadina O. Praem.
Součástí slavnosti byl bohatý
doprovodný program hasičské
techniky. Zaujaly ukázky techniky
JSDH Jihlava, HZS Kraje Vysočina, formy požární bezpečnost nebo
podniku Bosch Diesel a jednotek
z okolních obcí. Veřejnost si se
zájmem prohlédla prapor, u něhož
nechyběla čestná stráž hasičů. Došlo také na komentované ukázky,
například při přehlídce uniforem,

Na významnou oslavu 140 let
založení sboru, která proběhla
vloni, stále vzpomínají hasiči
z SDH Habry na Havlíčkobrodsku.
Nechyběl tehdy slavnostní průvod
s koňskou zápřahovou stříkačkou
z roku 1906. Hasiči také převzali
nový dopravní automobil. „Velmi
si vážíme skutečnosti, že byl náš
sbor oceněn stuhou II. stupně SH
ČMS k historickému praporu,
kterou nám osobně předal starosta
sdružení Jan Slámečka,“ připomněl
současný starosta SDH Štěpán Kreuzmann. Hlavní náplní loňských
oslav se stal první ročník soutěže
mladých hasičů v disciplínách
Nově zvolená starostka OSH Semily Kateřina Slavíková

pracovních a zásahových oděvů,
vyprošťování osob z havarovaného
vozidla, ukázkách hašení. Dobrovolní hasiči v Jihlavě-Bedřichově
užívají hasičskou zbrojnici, která
prošla v roce 2009 celkovou rekonstrukcí nákladem 11,5 milionu
korun. Oprava a přístavba trvala
rok, opravu financovalo město
Jihlava. Za poslední roky šlo o jedinou investici města bez dotací ze
státních nebo evropských fondů.
V patře je zasedací místnost, je
zde pracovna strojníků, kancelář,
šatny, sociální zařízení, klubovna
mladých hasičů, kuchyňka a další
zázemí. Součástí jsou prostorné
garáže pro techniku, dílna strojní
služby, sklad. Hasiči každoročně

vyjíždějí k několika desítkám požárů: v loňském roce  to bylo 47, letos
již 50 událostí. Pečlivě se věnují
údržbě a akceschopnosti techniky
i hasičské zbrojnice. Mají ve výjezdu CAS 20/4000/400 Tatra 815
a dopravní automobil Ford Tranzit.
„Ačkoliv jsme letos s ohledem na
covid-19 neměli mnoho příležitostí
k aktivitám, přesto jsme si svépomocí postavili plechovou garáž za
hasičskou zbrojnicí, která slouží
k parkování jednoho z přívěsů,
uskladnění překážek a dalšího
materiálu pro požární sport. Mladí hasiči se zatím zúčastnili jen
Železného hasiče v Lukách nad
Jihlavou,“ dodal Marek Zemín.
VN

Abrahamoviny požární ochrany v Příbrami
V letošním roce si profesionální
hasiči připomněli půlstoletí svého

působení ve městě Příbram. Uplynulo tak celých 50 let od otevření

první stanice hasičů z povolání,
jejichž základním posláním po
celou tuto dobu bylo a stále je
chránit životy a zdraví občanů
České republiky před požár y
a poskytovat účinnou pomoc při
mimořádných událostech. Vznik
profesionální požární ochrany
v okrese Příbram se datuje od
roku 1970. Změnou státoprávního
uspořádání zanikly HZS okresů
a zároveň s tím vznikly hasičské
záchranné sbory krajů. Pracovní
poměr hasičů (dříve zaměstnanců
okresu) se změnil na služební
poměr a stejně jako u Policie ČR
se hasiči stali příslušníky.
zdroj
HZS Středočeského kraje

V Egyptě vyhasl život členky SDH Braník
Na Sinajském poloostrově
ve čtvrtek 12. listopadu 2020
spadl vrtulník mnohonárodnostních sil. Informovala
o tom mise MFO (Multinational Force and Observers
– Mnohonárodní síly a pozorovatelé), k níž vrtulník patřil.
Jednou z osmi obětí nehody
je rotmistryně Michaela Tichá, členka Sboru dobrovolných hasičů Praha-Braník.

SINAJ

(MFO – MULTINATIONAL FORCE AND OBSERVERS)

Zbýšov, kam pravidelně jezdí, za
areál bývalé mateřinky v Uhelné
Příbrami. Devatenáct dětí pod
vedením zkušených vedoucích
Kristýny Pospíšilové a Kristýny
Čápové, Daniela Grunda, Jana
Proroka, hlavního vedoucího Štěpána Kreuzmanna, skvělých mistrů
kuchařů manželů Rainišových
a zdravotníka Davida Vávry prožilo  krásné dny. Nechyběly rozmanité hry, soutěže, koupání v bazénu.
„Moc se líbil výlet na zkamenělou
řeku a tradiční stezka odvahy, na
které hledaly děti poklad,“ uvedl
Štěpán Kreuzmann. Letos naplánovali v Habrech „rozloučení
s pohádkovou cestou“ s ukázkou
hasičské techniky, střelbou ze
vzduchovky, lovem kapr ů, na
kterém se podíleli hasiči společně
s rybáři a myslivci. Připravili Pohár
starosty města v požárním útoku
a na další den jednu ze soutěží
Havlíčkobrodského turné mladých
hasičů v požárním útoku. Několik
let vychovávají ve sboru mladé
hasiče, druhým rokem se věnují
nejmladší přípravce. „Právě pro ni
byla směrována dotace Můj klub
2020, ze které rovněž financujeme
každoroční tábor mládeže,“ dodal
starosta sboru.
Věra Nutilová

Letní tábor

Z jednání delegátů SDH okresu Semily
Shromáždění delegátů SDH
okresu Semily proběhlo s ohledem na covid–19 ve venkovním
hasičském areálu v Košťálově
pod zastřešenou, ale neuzavřenou
pergolou, při deseti stupních nad
nulou a za vydatného deště. Jednání
navštívil mj. hejtman Libereckého
kraje Martin Půta, který poděkoval
hasičům za jejich činnost. „Děkuji
všem hasičům za nelehkou práci,
kterou v rámci Libereckého kraje
vykonávají. Troufám si říci, že kdyby v našem státě nebyli dobrovolní
hasiči, nastal by nemalý problém
při zajišťování mnoha úkolů.  Jsem
rád, že se v rámci kraje podařilo
obnovit hasičskou techniku nemalému počtu hasičských jednotek,
opraveny byly hasičské zbrojnice
a výrazně se zlepšilo vybavení
jednotek. Vážím si skutečnosti, že
dobrovolné sbory výrazně pomáhají obcím, jsou organizátory kulturního a společenského života. Proto
budeme sbory a jednotky nadále
podporovat,“ uvedl. Se zprávou
o činnosti vystoupil starosta OSH
Arnošt Černý, který mj. sdělil:
„Těší mě velice dobré výsledky činnosti ve výchově mládeže a sportovní úspěchy v požárním sportu.
Ke špičkám patřily např. kolektivy

Poniklé, Bozkova, Jablonce nad
Jizerou a dalších. Velmi dobře pracoval tým rozhodčích a zasloužilí
hasiči, tradici má Pohár dráčka
Soptíka, do hry Plamen je zapojeno
více jak tisíc dětí, těší mě aktivita
zasloužilých hasičů.“ V poměrně
emotivní diskusi hovořili delegáti
např. o problematice pořádaných
soutěží, činnosti výkonného výboru a jednotlivých odborných rad za
uplynulé období, úkolech starosty

OSH, výchově nových funkcionářů, prezentaci hasičů na veřejnosti,
spolupráci náměstků se starostou
OSH. Poměrně rušné jednání v závěru zhodnotil přítomný starosta
Obecního úřadu Košťálov jedinou
vše říkající větou, „Do dnešního
dne jsem byl přesvědčený, že jsou
napínavé a rušné pouze komunální volby.“ Starostkou OSH byla
většinou hlasů zvolena Kateřina
Slavíková.              Věra Nutilová

Nově zvolená starostka OSH Semily Kateřina Slavíková

Hasiči v roli školitelů

Čest její památce!

Před odjezdem na misi se s Míšou rozloučil starosta SDH Braník Petr Kobylák
a člen výboru Petr Lorenc

TFA, který zdejší hasiči pečlivě
připravili. Její druhý ročník proběhl v tomto roce. „Letos jsme se
rozhodli otevřít tuto soutěž pro
celý Kraj Vysočina. Zúčastnilo
se 27 závodníků. Se soutěží nám
vydatně pomohla dotace MV ČR,
která byla přidělena krajskému
sdružení hasičů. S její pomocí
jsme pořídili pro soutěžící poháry
a medaile. Náš sbor se podílí na
soutěži tím, že připravuje stravování, vyrábí překážky a zajišťuje řadu
dalších odměn pro mladé hasiče,“
uvedl starosta sboru. V letošním
roce zorganizovali haberští letní
tábor pro mladé hasiče. Vyměnili

Organizace Multinational
Force nad Observers (MFO) se
sídlem v Římě vznikla na základě
mírové dohody mezi Egyptem
a Izraelem v srpnu 1981, kdy stát
Izrael vrátil území Sinaje Egyptu.
Hlavním cílem organizace, a její
mise na Sinaji (od dubna 1982),
je dohlížet na dodržování bezpečnostních podmínek mírové
dohody. Ve strukturách velitelství
MFO na Sinaji působí od listopadu 2009 tři důstojníci Armády
České republiky. Od 4. listopadu
2013 pak v misi slouží i jednotky
leteckého kontingentu – letecký
a pozemní personál AČR – s le-

tounem CASA C-295M o počtu
15 osob. Mise MFO Sinaj využívá
v oblasti Sinaje dvou základen –
jižní základnu v Šarm aš-Šajchu,
kde je lokalizované velitelství
mise, a částečně severní základnu
na Sinaji v El Gorah. V současné
době působí v operaci MFO Sinaj
příslušníci ozbrojených sil 13
zemí. Mezi hlavní úkoly MFO patří provoz kontrolních a propouštěcích míst (tzv. checkpointů),
hlídková a pozorovatelská činnost
podél hranic Egypta a Izraele a na
území Sinaje a zajištění volné
plavby přes Tiranskou úžinu.
(mise.army.cz)

Již dvě školení zorganizovali
pro pracovníky sociálních služeb
jihočeští hasiči v areálu krajského
ředitelství HZS Jihočeského kraje. Instruktáž byla zaměřena na
správné používání individuálních
ochranných prostředků. Hasiči-chemici, a to jak z denní směny,
tak i z výjezdové jednotky, vysvětlili a názorně ukázali, k čemu
jednotlivé prostředky přesně slouží
a jak je správě používat, aby zajistily maximální ochranu, a poukázali
na nejčastější nebo největší chyby.
Teoretická část výkladu byla zaměřena na vysvětlení dekontaminace
jako takové se zaměřením na přijatá opatření proti šíření koronaviru. Dále byli sociální pracovníci
poučeni o možnostech ochrany
těla, o dostupných prostředcích
a jejich užití. Následovala praktická část, kde bylo vše názorně
předvedeno. Důraz hasiči kladli
především na správné oblékání

a svlékání ochranného oděvu za použití respitárorů nebo štítu. Zájem
o školení projevily téměř tři desítky
sociálních pracovníků. Vzhledem
k současné situaci byly využity

nově postavené výjezdové garáže,
ve kterých byl dostatečný prostor
a možnosti k dodržení všech nutných hygienických opatření.
HZS Jihočeského kraje
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„Vuvuzely“ v akci

Hasiči v Ústeckém kraji pomáhají s dezinfekcí prostor sociální
péče. S generátory dezinfekčního
aerosolu („vuvuzelami“) zasahovali například v Ústavu sociální
péče v Jirkově, Azylovém domě
v Ústí nad Labem či v Domově pokojného stáří sv. Ludmily
v Chabařovicích.   
foto: HZS ÚK

Pozvánka do Hasičského minimuzea
ve Vrbně pod Pradědem
V září 2019 se sešli v krásném
prostředí hasičské zbrojnice ve
Vrbně pod Pradědem Zasloužilí
hasiči okresu Bruntál. Bohatý
program jejich setkání začal prohlídkou tamního vznikajícího
hasičského minimuzea založeného
Pavlem Hanákem. Provoz muzea

byl odstartován právě v rámci
tohoto setkání. V hasičském minimuzeu můžete obdivovat řadu
exponátů – od různých drobných
předmětů až po hasičské stříkačky. Nejcennějším artefaktem minimuzea je hasičská kronika z L.P.
1898. Hasičské minimuzeum (do

kterého vás zveme prostřednictvím malé fotomozaiky) je přístupné po předchozí domluvě na
tel. 602 706 325. Toto zhmotnění
hasičské tradice ve Vrbně   pod
Pradědem najdete i na sociální síti
Facebook.
(zdroj foto FBHM)

Ze skladu státních
hmotných rezerv
do nemocnic

V listopadu rozváželi hasiči
v Ústeckém kraji – na žádost
Krizového štábu Ústeckého kraje – plicní ventilátory ze Skladu st át ních h mot ných rezer v
v Sedlčanech do devíti nemocnic
v Ústeckém kraji. Celkem rozvezli
105 přístrojů do nemocničních
zařízení v těchto městech: Ústí
nad Labem, Teplice, Děčín, Most,
Litoměřice, Roudnice nad Labem,
Chomutov, Kadaň, Žatec.
HZS ÚK

Charitativní kalendář

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje připravil ve spolupráci
s Nadačním fondem Modrý hroch nástěnný kalendář na rok 2021. Tvářemi nového kalendáře jsou členky HZS JmK, které zde ztvárňují
preventivní projekt HZS JmK: Vaše cesty k bezpečí – chytré blondýnky radí. Na každém listu Vám představí jinou problematiku, která je
doprovázena rozšiřujícím textem. Můžete se tak dozvědět preventivní
informace např. o povodních, dopravní nehodě, Blackoutu, požáru v domácnosti nebo hasicích přístrojích. Na vzniku kalendáře jihomoravští
hasiči spolupracovali s Nadačním fondem Modrý hroch, který  působí
od roku 2005. Hlavním důvodem vzniku této neziskové organizace
byla skutečnost, že právě úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí. Cíle
nadačního fondu se zaměřují na podporu dětské chirurgie, ortopedie
a traumatologie. Dále na
podporu léčby a hospitalizace dětí po úrazech.
Fond se snaží i o zpříjemnění prostředí v době
léčby, pečuje o volnočasové aktivity hospitalizovaných dětí, pomáhá
dětem po těžkých úrazech, podporuje činnosti
v oblasti prevence úrazů,
cílí na podporu vědeckého výzkumu v oblasti
dětské medicíny. Kalendář je v prodeji na stránkách Nadačního fondu
Modrý hroch a výtěžek
z prodeje podpoří cvičení
v rámci speciálních neurorehabilitací ročního
Danečka. Webová adresa
je: www.modryhroch.cz
HZS JmK

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nabízíme dobrovolným,
hasičským sborům odzkoušené, hasičské vozy,
se zárukou, v plně funkčním stavu: 1/LIAZ 18.29
X A- CAS K 25, 4 × 4, 2
500 litrů VODY + 400 litrů
PĚNY, rok 1. přihlášení:
1996, EURO motor, ABS,
Bosch č er padlo, navi ják na DO + osvětlovací
stožár na DO. 2/IVECO
TURBODAILY 40E10W

ZAUJALO NÁS...

4 × 4, 800 litrů VODY, Mercedes Atego 2×, Mercedes
1124: 4 × 2,4 × 4, velitelské
vozidla, Opel, Mercedes
a jiné. Kompletní nabídka,
našich, 13 vozidel v Havlíčkově Brodě na: www.
dobraci.sk/cars/, e-shop:
shop.dobraci.sk/. V ceně
vozidla: 1) nová STK a EK,
české, evidenční čísla. 2)
Vozidlo je barevně upravené dle požadavků Vyhláš-

ky 53/2010. Reference 75
hasičských sboru, kterým
jsme odevzdali auta v letech 1993–2020.
Vzdělávací středisko
Ivana Kubičková
– T. E. P., s. r. o., nabízí
v Praze kurzy v oblasti PO,
BOZP a ekologie. Bližší informace na tel. 603 441 171
nebo www.tep-kubickova.
cz.

Otestujte si své hasičské znalosti
Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem
Test (správné odpovědi najdete pod čarou, zdroj testu s laskavým svolením webu pozary.cz):
1. Nejrozšířenějším druhem mobilní protipovodňové ochrany
jsou:
a) hliníkové bariéry
b) nafukovací vaky
c) pytle s pískem

3. Na jednoduchou hráz dlouhou
10 metrů a vysokou 1 metr se
spotřebuje zhruba:
a) 100 pytlů s pískem
b) 300 pytlů s pískem
c) 500 pytlů s pískem

2. Při stavění hrází z pytlů s pískem se pytle ukládají:
a) patou k vodě
b) úvazkem k vodě      c) střídavě

4. Pytle na výstavbu hrází se
rozdělují na:
a) jednokomorové a dvoukomorové

b) jutové a igelitové
c) vazné a samovazné
5. Správný odklon hráze od
kolmého směru k toku je
přibližně:
a) 45 stupňů
b) 25 stupňů
c) 10 stupňů
Správné odpovědi: 1c, 2a, 3b, 4a, 5c
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PRO CHVÍLE ODDECHU
Požár tržnice Sapa

Tajenka: „VRTULNÍK NA HAŠENÍ BUDOVY“

Požár pražské vietnamské tržnice Sapa
vznikl kolem půlnoci 6. listopadu 2008.
Hasičský zásah patřil mezi ty, při nichž bylo
nasazeno nejvíce hasičských sil v historii
České republiky. Zásah trval 181 hodin, do
akce se zapojilo 81 jednotek (954 hasičů).
Zásah v tržnici Sapa drží i jedno prvenství,
kdy byl v areálu města poprvé v naší historii
použitý… Nevíte, jak ve větě pokračovat?
Odpověď najdete v tajence naší dnešní
křížovky.
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vydavatele nebo redakce. Uzávěrka dalšího čísla je 4. prosince, vyjde 11. prosince 2020.

„ Sloužíme těm, kteří chrání životy,
zdraví a majetek druhých... “
pf 2021

... pro vaše pohodové vánoční svátky
a bezpečný rok 2021
Robert Válal a tým společnosti
Požární bezpečnost s.r.o.
vyzbrojna.cz

PAVLIŠ A HARTMANN
PAVLIŠ
A HARTMANN
VÝROBA
VÝROBA POŽÁRNÍ
POŽÁRNÍ TECHNIKY
TECHNIKY
VÝROBA POŽÁRNÍ TECHNIKY

BEZPLATNÁ
BEZPLATNÁ TELEFONNÍ
TELEFONNÍ LINKA
LINKA 800
800 150
150 112
112
BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 150 112

Kalová èerpadla øady PROGRESS
Kalová èerpadla øady PROGRESS
typ PH - 1000 a PH - 1400
typ PH - 1000 a PH - 1400

Prùmìr výtlaèného hrdla:
Prùmìr výtlaèného hrdla:
Maximální výtlaèná výška:
Maximální výtlaèná výška:
Maximální sací hloubka:
Prùmìr výtlaèného
hrdla:
Maximální
sací hloubka:
Maximální prùtok:
Maximální prùtok:
výtlaèná výška:
Maximální
Maximální sací hloubka:
Typ:
Maximální prùtok:
Typ:
Max. výkon:
Max. výkon:
Palivo:
Typ:
Palivo:
Objem palivové nádrže:
Max. výkon:
Objem
palivové nádrže:
Množství motorového oleje:
Palivo: motorového oleje:
Množství
Systém zapalování:
Objem
nádrže:
Systém palivové
zapalování:
Systém startování:
Množství
motorového oleje:
Systém
startování:
Typ zapalovací svíèky:
Systém
zapalování:
Typ
zapalovací
svíèky:
Systém startování:
Celková
hmotnost:
Celková hmotnost:
Typ zapalovací
ROZMÌRY
(D x Šsvíèky:
x V)
ROZMÌRY (D x Š x V)
Celková hmotnost:
ROZMÌRY (D x Š x V)

3´´
3´´
22 m
22 m
3´´
1000 l/min
22l/min
m
1000

8m
8m

4´´
4´´
32 m
32 m
4´´
1400 l/min
32l/min
m
1400

MOTOR
8m
MOTOR
Ètyødobý, OHV, benzínový, chlazený vzduchem
1000 OHV,
l/min benzínový, chlazený
1400 vzduchem
l/min
Ètyødobý,
4,1 kW / 3 600 ot./min
6,5 kW / 3 600 ot./min
MOTOR
4,1 kW / 3 600 ot./min
6,5 kW / 3 600 ot./min
Bezolovnatý benzín BA 95
Ètyødobý, Bezolovnatý
OHV, benzínový,
chlazený
benzín
BA 95 vzduchem
3l
6l
4,1 kW / 3 600
ot./min
6,5 kW / 36 600
ot./min
l
l
0,6 l
1,1 l
benzín BA 95
0,6 Bezolovnatý
l
1,1 l
TCI
3l
6
l
TCI
Šòùrový startér
0,6 l
1,1 l
Šòùrový startér
BPR4ES (NGK)
TCI(NGK)
BPR4ES
Šòùrový startér 49 kg
27 kg
27 kg
49 kg
(NGK)
505 x 380 x 440 BPR4ES
mm
630 x 450 x 565 mm
505 x 380 x 440 mm
630 x 450 x 565 mm
27 kg
49 kg
505 x 380 x 440 mm
630 x 450 x 565 mm

PAVLIŠ
PAVLIŠ A
A HARTMANN,
HARTMANN, spol.
spol. s
s r.o.
r.o.
V
Telèicích
249
V
Telèicích
249
PAVLIŠ
A
HARTMANN,
spol.
s
r.o.
Chvaletice
Chvaletice
V
Telèicích
249
533
12
533
12
Chvaletice
533 12
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Cena
Cena
bez DPH
bez
DPH
Cena
s DPH
s DPH
bez DPH
Kat. èíslo
Kat.
èíslo
s DPH

PH - Progress
PH - Progress
1000
1000
080
Kè
PH9
Progress
9 -080
Kè
10 987
1000Kè
10 987
Kè
9 080 Kè
vv 480
vv
480
10 987 Kè

PH - Progress
PH - Progress
1400
1400
16- 920
Kè
PH
Progress
16 920
Kè
20 473
1400Kè
20 473
Kè
16 920 Kè
vv 481
vv
481
20 473 Kè

Kat. èíslo

vv 480

vv 481

Tel.:
Tel.: 466
466 985
985 890-2
890-2
Fax:
466
985
367
Fax:
466
985
367
Tel.:
466
985
890-2
e-mail:
office@phhp.cz
e-mail:
office@phhp.cz
Fax:
466
985
367
www.phhp.cz
www.phhp.cz
e-mail: office@phhp.cz
www.phhp.cz

