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Hasiči „na síti“Hasičské muzeum 
v Chrastavě

Seriál Evakuace 
aneb „víc než jen nohy

na ramena“ díl III. 

V zimním období se požáry nevyhýbají ani letním dočasným příbytkům typu chat a zahradních domků. Ilustrační foto: mf. 

V  pátek  17.  ledna  proběhlo 
setkání zástupců SH ČMS a HZS 
ČR  s  ministrem  vnitra  Janem 
Hamáčkem. Z  řad  dobrovolných 
hasičů  se  setkání  účastnili  sta-
rosta sdružení Jan Slámečka a 1. 
náměstek  Jaromír  Janeba,  za 
Hasičský záchranný sbor ČR byl 
přítomen generální ředitel genpor. 
Ing.  Drahoslav  Ryba.  Zástupci 
z  řad  SH ČMS  v  prvé  řadě  po-
děkovali ministru  za  spolupráci 
v předchozím roce, především za 
zajištění dopravy všech reprezen-
tačních týmů na Mistrovství světa 
do  ruského  Saratova.  Zároveň 
požádali  o  vstřícnost  ohledně 
zajištění  dopravy  sportovců  na 
letošní mistrovství, které se bude 
konat v kazašské Karagandě. Dále 
byla na pořadu jednání informace 
o dotacích pro dobrovolné hasiče 
na rok 2020 i roky následující. Na 
závěr  jednání  zástupci  SH ČMS 
pozvali  ministra  na  VI.  sjezd 
Sdružení  hasičů  Čech, Moravy 
a  Slezska  do Brna  11.  července 
2020. Celé jednání se neslo v přá-
telském a pracovním duchu. 

Mgr. Irena Špačková, 
tisková mluvčí SH ČMS

Setkání
s ministrem 

vnitra

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

III. Oblast represe 
1)  Za  hlavní  poslání  každého 

člena  SH  ČMS  považovat  bu-
dování  dobrého  jména  Sdružení 
zejména připraveností k provádění 
zásahů  při  požárech,  živelních 
pohromách,  technických  a  jiných 
haváriích  včetně  připravenosti 
k ochraně obyvatelstva a životního 
prostředí  v  souvislosti  s  těmito 
událostmi v duchu hesla „Bližnímu 
ku pomoci – vlasti ku prospěchu“. 
2) Vyhledávat a získávat členy 

SH ČMS pro činnost v jednotkách 

Na téma VI. sjezdu SH ČMS   

sborů  dobrovolných  hasičů  obcí 
a  podniků,  spolupůsobit  při  zři-
zování a vybavování těchto, nebo 
požárních  hlídek  v  obcích.  Při-
pravovat  nejlepší  a  nejzkušenější 
členy SH ČMS pro funkce velitelů, 
strojníků a pro další funkce v jed-
notkách požární ochrany. 
3) Odpovědné subjekty na všech 

úrovních upozorňovat na horší stav 
v oblasti vybavení členů jednotek 
požární ochrany osobními ochran-
nými  prostředky  a  technickými 
prostředky včetně požární techniky 
a společně s nimi hledat možnosti, 
jak  výrazně  zlepšit  stav  v  této 
oblasti  s  cílem  zajistit  zvýšení 
bezpečnosti  práce  členů  jednotek 
sborů dobrovolných hasičů a zlep-
šení technické vybavenosti v těchto 

V  letošním  roce  budou  slavit 
také  hasiči  v  obci  Chlebičov  na 
Opavsku. Připomenou si 95. výročí 
založení  tamního  sboru dobrovol-
ných  hasičů.  Hasičský  sbor  zde 
vznikl  v  roce  1925  z  iniciativy 
ředitele školy Aloise Poláška, který 
se stal také jeho prvním předsedou. 
Zakládajících členů bylo 48 a prv-
ním  velitelem  sboru  byl  Rudolf 
Granzer  st. Založením  sboru byla 
obec Chlebičov zbavena povinnosti 
odvádět roční poplatek německému 
hasičskému sboru ve Velkých Hošti-
cích. Dne 22. června 1969 se konala 
požárnická  slavnost,  na které byla 
předána místnímu  sboru  zástava 
se  stuhou. K  pořízení  požárního 
praporu  proběhla  veřejná  sbírka. 
V  roce 1970 byla  také dokončena 
oprava  hasičské  zbrojnice. Hasiči 
se vyznamenali například při velké 
povodni,  která  postihla Chlebičov 
v roce 1989. Pomáhali také aktivně 
při likvidaci následků povodní, které 
v červenci 1997 postihly obce v oko-
lí toků Opavice a Moravice. 

V letošním roce oslaví 125. vý-
ročí vzniku SDH Vídeň. Nenechte 
se  zmýlit  názvem,  nejde  o  hlavní 
město  Rakouské  republiky,  ale 
o  obec v Kraji Vysočina  u Žďáru 
nad Sázavou. 
První písemná zmínka o obci je 

z  roku 1370.  Již před  tímto datem 
však byla obec součástí mostišťské-
ho panství. V roce 1390 byla větší 
část obce spojena s Meziříčím. Vídeň 
měla  svého  rychtáře  od  15.  stol. 
V roce 1595 je na svobodném dvoře 
ještě uváděn vladyka Šimon Vídeň-
ský a v roce 1649 se tu objevuje již 
rychtář Ambrož Skalka. Roku 1679 
je rychtářem Kašpar Frym a v roce 
1695  Jakub Ambrož. Tento  rod  se 
držel na rychtě až do jejího zániku 
v  50.  letech  20.  stol.  Škola  byla 
v obci od roku 1804 do roku 1987. 
Tehdy byla zrušena a žáci chodí nyní 
do školy v Borech. V roce 1895 byl 
založen  sbor dobrovolných hasičů 
(zakladatelem byl Jan Kučera). Sbor 
disponoval ruční (koňskou) stříkač-
ku, kterou vlastní dodnes. Druhou, 
motorovou stříkačku, koupila obec 
v roce 1943. Hlavní oslavy si SDH 
Vídeň  naplánovala  až  na  červen 
t.r., kdy budou spojeny se setkáním 
rodáků při  příležitosti  650.  výročí 
obce Vídeň. Zdroj foto SDH Vídeň

jednotkách. Zabezpečovat potřeb-
nou údržbu vlastních  i  svěřených 
prostředků a zařízení. 
4) Úzce  spolupracovat  s HZS 

ČR  a  jeho  organizačními  jednot-
kami na  zlepšení  systému odbor-
né  přípravy.  Působit  na  zlepšení 
systému  odborné  přípravy  tak, 
aby  odborná  příprava  velitelů, 
strojníků, techniků a dalších funkcí 
byla dostupná širšímu počtu aktiv-
ních  členů  SH ČMS  zařazených 
v jednotkách sborů dobrovolných 
hasičů obcí s cílem zajištění jejich 
lepší zastupitelnosti.
5) Působit na organizaci prově-

řovacích a taktických cvičení, po-
dílet se na provádění praktických 
výcviků jednotek požární ochrany 
v  rámci  celoroční  pravidelné  od-

borné přípravy, organizovat kvalifi-
kační hasičské soutěže, memoriály, 
pohárové  soutěže,  mládežnické 
soutěže i další prospěšné akce, za 
účelem  zvýšení  odborné  úrovně 
členů SH ČMS a působení na ve-
řejnost. K tomu využívat možnosti 
mezinárodní spolupráce hasičů. 
6) Ve  spolupráci  s Hasičským 

záchranným sborem ČR (dále jen 
HZS  ČR)  se  podílet  na  rozvoji 
efektivního  systému  likvidace 
požárů, živelních pohrom, havárií 
a jiných mimořádných událostí.
7) Nadále aktualizovat ve vzta-

hu k  vývoji,  elektronickou  formu 
„Strategického plánu oblasti represe 
SH ČMS“. A nadále ji presentovat 
široké členské základně SH ČMS. 
8) Na strategické úrovni připra-

vovat  oblast  represe SH ČMS při 
zapojení  dobrovolných  hasičů  na 
likvidaci mimořádných  událostí 
vznikajících následkem změny kli-
matu. Z hlediska dlouhotrvajících, 
nebo  častých  nasazení  dobrovol-
ných hasičů.
9)  Pokračovat  v  zapojení  se 

do  řešení  problematiky  potřeb 

dobrovolných  hasičů  zařazených 
v jednotkách SDH obcí. Prostřed-
nictvím zástupců SH ČMS v radě 
vlády ČR. 
10) Nadále aktivně rozvíjet slu-

žební kynologii SH ČMS. 
11) Nadále se aktivně podílet na 

organizaci a spoluorganizaci celo-
státních akcí dobrovolných hasičů 
(Pyrocar,  Litoměřice).  Zejména 
v oblasti hasičské techniky, ukázek 
zásahů, pořadové přípravy, atd. 
12)  I  nadále  aktivně  spolupra-

covat s ÚHŠ SH ČMS při zajištění 
lektorské a přednáškové činnosti. 
13)  Spolupracovat  s HZS ČR 

na soutěžích ve vyprošťování osob 
z havarovaných vozidel.
 14) Podporovat soutěže v dis-

ciplínách TFA na krajských a celo-
státní úrovni a školit rozhodčí pro 
tyto soutěže. 
15) Pro zabezpečení odborných 

znalostí  členů  SDH  realizovat 
publikační činnost.

 (příště: programové teze 
věnované části IV. – preventiv-

ně výchovné oblasti) 

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.

Vídeňští hasiči

Gratulace do 
Chlebičova
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Na dnešní tématické stránce na-
jdete  asistence hasičů při doprav-
ních nehodách i zásahy  u požárů 
obytných budov či průmyslových 
objektů.  Zatímco  ve  vzdálenější 
minulosti  se,  vzhledem k  teprve 
počínající  epoše  motor izace, 
výjezdy  hasičů  k  dopravním ne-
hodám mohly jevit jako okrajová 
aktivita, zásahy u velkých požárů 
továren  či  skladů mobilizovaly 
hasičské  jednotky  ze  širokého 
okolí.  Máme  únor  roku  2020, 
kdy může  být  připomenut  požár 
skladů hořlavin Thurm a Beschke 
v pražských Vysočanech. Psal se 
15.  únor  1935.  Zmíněná  továrna 

na laky pracovala s řadou hořlavin 
včetně acetonu, benzinu či prys-
kyřic Stejně jako u požárů, které 
najdete dnes na stránce dnešních 
Hasičských  novin,  i  při  požáru 
továrny na laky  v polovině 30. let 
20. století pomáhali pražským pro-
fesionálním hasičům i dobrovolné 
hasičské  sbory  –  a  to  konkrétně 
z  Proseka,  Vysočan,  Hostivaře 
a Hloubětína. Pomohly  i firemní 
hasiči ze společností ČKD a OSA. 
Svět požárů je v něčem jiný, než 
před lety. Styčných prvků s minu-
lostí však stále objevíme dostatek. 

redakce

Krátce

V sobotu  25.  ledna  v  3:25 ho-
din byl na  linku  tísňového volání 
Hasičského  záchranného  sboru 
Středočeského  kraje  oznámen 
požár bytu v předposledním patře 
dvanáctiposchoďového panelového 
domu v Americké ulici v Kladně.  
Operační  důstojník  k  události 

vyslal  jednotku  profesionálních 
hasičů ze stanice Kladno a jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů obcí 
Braškov a Hřebeč. 
Během  jízdy  k  zásahu  přijalo 

operační  středisko  k  požáru  ně-
kolik  dalších  telefonátů  s  tím,  že 
v  domě  je  uvězněno mnoho  lidí, 
kteří kvůli hustému kouři nemohou 
opustit dům. Velitel zásahu, který 
už  po  pěti minutách  po  ohlášení 

Při nočním požáru zemřela jedna osoba
události přijížděl na místo, nechal 
ihned vyhlásit druhý stupeň požár-
ního poplachu. Do Kladna tak po-
stupně vyjely jednotky HZS Slaný 
a Rakovník a SDH Brandýsek, Ple-
tený Újezd,  Stehelčeves, Unhošť 
a Vinařice. V  rámci mezikrajské 
výpomoci  byla  na místo  vyslána 
také jednotka HZS hl. města Prahy 
ze stanice HS-2 Petřiny. 
V době příjezdu první jednotky 

byl  byt  v  jedenáctém patře požá-
rem už  zcela  zasažen  a  požár  se 
postupně  rozšiřoval  i  na  byt  nad 
ním. Hasiči se prvotně zaměřili na 
záchranu a evakuaci osob z domu, 
současně probíhalo  ustavení  výš-
kové  techniky  a  zásah  vnitřkem 
budovy. 

V  časných  sobotních hodinách 
dne 18. ledna  obdrželo Operační 
a informační středisko HZS Jiho-
českého  kraje  na  tísňovou  linku 
zprávu  o  požáru  budovy v Praž-
ské  ulici  ve Vimperku. Operační 
důstojníci  na místo  vyslali  dvě 
cisterny  a  automobilový  žebřík 
profesionálních  hasičů  ze  stanic 
Vimperk  a  Prachatice.  A  dále 
svolali jednotky SDH obcí Zdíkov, 
Hrabice,  Svatá Máří  a Vimperk, 

Vzhledem k tomu, že celý dům 
byl poměrně hodně zakouřen a byl 
předpoklad  více  zraněných osob, 
byla zdravotnická záchranná služ-
ba požádána o vyslání většího po-
čtu posádek. Hasičům se podařilo 
z domu zachránit 50 osob, přičemž 
velká část musela být zachráněna 
ve vyváděcích maskách. Dalších 66 
nájemníků dům opustilo samovol-
ně. Při zásahu bylo zraněno celkem 
14 obyvatel domu a dva policisté, 
kteří  se  také  nadýchali  zplodin 
hoření, když pomáhali s evakuací. 
Obyvatelka bytu, ve kterém požár 
vznikl, při požáru uhořela. Jejímu 
manželovi se podařilo na poslední 
chvíli  uniknout,  ale  musel  být 
převezen na popáleninové centrum 

Fakultní  nemocnice  Královské 
Vinohrady v Praze. 
Škoda vzniklá požárem byla vy-

číslena na 30 milionů korun, včas-
ným zásahem se hasičům podařilo 
uchránit  hodnoty  za  přibližně  50 
milionů. Po dobu zásahu byla stani-
ce Kladno zálohována dobrovolnou 
jednotkou obce Žilina, obdobně na 
slánskou stanici dorazila jednotka 
ze Zlonic, aby zajistila výjezd pro 
případ  vzniku  další mimořádné 
události.

nprap. Petr Svoboda 
oddělení IZS HZS 

Středočeského kraje 
(redakčně kráceno)

Požár vlaku
K požáru  vlaku  v Ejpovickém 

tunelu vyjely 14.  ledna po deváté 
večer  jednotky  ze  třetího  stupně 
požárního  poplachu.  Šlo  o  požár 
na 1. a 2. vagonu za  lokomotivou. 
Personál  vlaku  nejprve  přemístil 
cestující  do nezasažených vagonů 
a poté je evakuoval do souběžného 
tubusu,  kterým  opustili  prostor 
tunelu směrem na portál Plzeň. Eva-
kuováno bylo 38 lidí, 3 se nadýchali 
zplodin hoření.  Požár  lokalizoval 
personál vlaku. Hasiči SŽ provedli 
vyzkratování  trakčního  vedení, 
následně bylo možné místo požáru 
ochlazovat. Pro evakuované byl při-
praven evakuační autobus HZS Pk. 
V průběhu zásahu došlo k redukci 
jednotek na první stupeň požárního 
poplachu. Škoda byla předběžně vy-
číslena na 300 tis. Kč a jako příčina 
byla  stanovena  technická  závada. 
Šlo o první  zásah  tohoto  typu od 
otevření tunelu v listopadu 2018.

 kpt. Mgr. Petr Poncar, tiskový 
mluvčí, HZS Plzeňského kraje

Tragická dopravní 
nehoda 
Jednotka profesionálních hasičů 

ze  stanice Moravské Budějovice 
vyjela v úterý 21. ledna 2020 v 7:40 
hodin k ohlášené dopravní nehodě 
osobního vozidla  u  obce Příštpo.  
Při  nehodě  se  těžce  zranil  řidič 
vozidla.  Následkům  zranění  na 
místě podlehl. Hasiči provedli na 
havarovaném vozidle protipožární 
opatření a místo události technic-
ky  zabezpečili.  Příčina,  průběh 
a  veškeré  okolnosti  dopravní  ne-
hody jsou předmětem policejního 
vyšetřování.

Kpt.  Ing. Bc. Petra Musilová, 
tisková mluvčí 

Auto na zábradlí 
K  nehodě  osobního  auta  na 

silnici  422  poblíž  Lednice  na 
Břeclavsku  vyjely  20.  ledna  dvě 
hasičské jednotky. Vozidlo zůstalo 
po nehodě viset na zábradlí mostu. 
Hasiči  jej  stabilizovali  a  z  kabi-
ny  vyprostili  jednu  osobu,  pro 
kterou  na místo  přiletěl  vrtulník 
záchranné  služby. Velitel  zásahu 
si  následně  povolal  vyprošťovací 
automobil ze stanice Břeclav, který 
havarované vozidlo dostal zpět na 
vozovku. Hasiči po uklizení vozov-
ky odjeli zpět na základnu. 

Jaroslav Mikoška, 
tiskový mluvčí HZS JmK

které se k požáru dostavily s další-
mi čtyřmi cisternami. Po průzku-
mu na místě požáru velitel zásahu 
podal zprávu, že se jedná o požár 
opuštěného objektu, a to v plném 
rozsahu. Požár se dále střešní kon-
strukcí rozšířil i na další vedle sto-
jící budovu. Krátce před půl šestou 
ranní vzhledem k rozsahu požáru 
byl vyhlášen druhý stupeň požár-
ního  poplachu. Další  upřesňující 
zprávy z místa zásahu zněly, že se 

jedná o opuštěné, vybydlené domy, 
ve kterých nikdo není. Hasiči ihned 
zahájili  hasební  práce.  Podařilo 
se  jim  požár  dostat  rychle  pod 
kontrolu,  již  v  5:48  hodin  velitel 
zásahu hlásil lokalizaci požáru ve 
více zasažené budově. Zároveň si 
vyžádal dovoz další dýchací tech-
niky. Zakouřené prostory a zásah 
v mrazivém počasí  kladou velký 
nárok  na  spotřebu  vzduchových 
láhví. Ty byli na požářiště doveze-
ny  z  prachatické  stanice. Minutu 
po  sedmé hodině  ranní  byl  loka-
lizován i požár ve střeše druhého 
objektu. Úplnou  likvidaci požáru 
velitel  zásahu hlásí  v 8:30 hodin. 
Na  požářiště  k  hasičům,  kteří 
dohašují  a  kontrolují,  zda  někde 
nezůstala  skrytá  ohniska,  nastu-
pují vyšetřovatel HZS a policisté. 
Znova je prověřeno, že v budovách 
nikdo  nebyl. Vzniklá  škoda  byla 
předběžně  stanovena  na  900.000 
Kč. Příčina vzniku požáru je v šet-
ření, vyšetřovatel pracuje se dvěma 
nejpravděpodobnějšími  verzemi 
vzniku, a to nedbalost či úmyslné 
zapálení. 

HZS Jihočeského kraje

Dvě  osobní  auta  havarovala 
17. ledna odpoledne na silnici I/6 
za Bochovem ve  směru na Prahu 

Dne  19.  ledna  vyslal  operační 
důstojník HZS  Zlínského  kraje 
jednotku profesionálních hasičů ze 
stanice Slavičín a jednotky dobro-
volných hasičů Slavičín, Bojkovice 
a Rudimov,  k  hlášenému  požáru 
bývalého  statku  nedaleko  obce 
Rudimov  na  Zlínsku.  Postupně 
na místo  vyrazily  celkem  čtyři 
cisternové vozy a  jeden dopravní 
automobil.  Jako první se na místo 
dostavili  profesionální  hasiči  ze 
Slavičína, kteří potvrdili rozsáhlý 
požár dřevěné budovy a přístřešku. 
Celý objekt, využívaný jako šatny 
a  zázemí  firmy,  byl  kompletně 
v  plamenech. Na  pokyn  velitele 
bylo  proto  okamžitě  nataženo 

Únik plynu
Jednotka  ze  stanice Klášterec 

nad Ohří vyjela v lednu do Sadové 
ulice  v Klášterci  nad Ohří,  kde 
stavební firma narušila plynové ve-
dení. Hasiči vytýčili nebezpečnou 
zónu. Policie varovala v okolí před 
používáním otevřeného ohně. Únik 
byl  zastaven  a  hasiči  poté místo 
předali plynařům. 

HZS Ústeckého kraje, 
ilustrační foto

Zničená stodola 
Sedm jednotek hasičů likvidova-

lo v sobotu 18. ledna v odpoledních 
hodinách požár stodoly v Horních 
Heřmanicích.  Při  příjezdu  první 
jednotky na místo byla  již stodola 
zřícena. Hasiči ochlazovali okolní 
objekt v těsné blízkosti hořící sto-
doly. Místo požáru do ranních hodin 
střežila dobrovolná jednotka hasičů. 
V  neděli  dopoledne  se  na místo 
dostaví nejen vyšetřovatel hasičů, 
ale i policistů, pes na vyhledávání 
hořlavých kapalin i odborníci z In-
stitutu ochrany obyvatelstva HZS 
ČR Lázně Bohdaneč.  Příčina  je 
tedy stále vyšetřována. Škoda byla 
předběžně  vyčíslena  na  150  tisíc 
korun. Uchránit se podařilo majetek 
ve výši 1 milion korun.

por. Bc. Vendula Horáková, 
tisková mluvčí 

HZS Pardubického kraje 

Červený kohout ve Vimperku

Obětavý zákrok svědků nehody

Čtyři hasičské jednotky v akci
několik útočných proudů, a do půl 
hodiny  se  podařilo  dostat  požár 
pod  kontrolu.  Z  důvodu  absence 
požární vody byla zřízena její ky-
vadlová doprava až ze Slavičína. Po 
rozebrání  zasažených  konstrukcí 
a dohašení všech skrytých ohnisek 
byla v 9:51 hodin ohlášena celko-
vá  likvidace  události.  Na místě 
byl  snížen počet  sil  a  prostředků 
a povolán byl vyšetřovatel hasičů 
ze Zlína. Krátce po desáté hodině 
bylo místo předáno majiteli,  a na 
požářišti  byla  až  do  večerních 
hodin ponechána místní  jednotka 
na dohlídku. Vyšetřovatel stanovil 
jako  příčinu  vzniku  nevhodnou 
konstrukci komína. Škoda, kterou 

Požár ve škole
Hasiči v pondělí 20. 1. 2020 za-

sahovali u požáru přístavby školy. 
Oznámení o požáru převzala linka 
tísňové pomoci HZS Olomouckého 
kraje krátce po poledni. Okamžitě 
byl v prostorách školy vyhlášen II. 
st. PP. Při  přemístění  ze  školy do 
bezpečných prostor nebyl nikdo zra-
něn. Dle získaných informací došlo 
k zahoření v právě dokončované pří-
stavbě školy při pokládce podlahové 
krytiny. Zřejmě došlo ke vznícení 
vysoce  hořlavých  látek.  Rozsah 
zahoření byl zhruba na 5 m2. Celá 
budova byla zakouřena. Výše škody 
je předběžně stanovena na 300 tis. 
Kč. Evakuováno bylo 66 osob z toho 
12 zaměstnanců a 54 dětí.   

Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí 
HZS Olomouckého kraje

plameny na budově a vybavení způ-
sobily, byla odhadnuta na 250 tisíc 
korun. Rychlým zásahem jednotek 
se podařilo uchránit další nemalé 
hodnoty ve výši 200 tisíc korun.

 kpt. Ing. Pavel Řezníček,
HZS Zlínského kraje

přitáhli  hasiči  navijákem auto  ke 
břehu, ven z rybníku pak auto vy-
prostila odtahová služba. Po celou 
dobu zásahu byl provoz na silnici 
zcela zastavený. Rychlý a obětavý 
zákrok  svědků  nehody  zachránil 
posádce převráceného  auta  život. 
Vyprostit  osoby  z  převráceného 
vozidla, které se potápí pod vodu, 
navíc  v  aktuálních  klimatických 
podmínkách,  je  nesmírně  složité. 
Bez  okamžité  pomoci  svědků 
nehody by následky byly mnohem 
vážnější. Zasahující jednotky: HZS 
Toužim (CAS 20 T815),  HZS Kar-
lovy Vary (CAS 20 Scania, člun),  
JSDH  Bochov  (CAS  20  T815),  
JSDH Žlutice (CAS 20 T815). 

HZS Karlovarského kraje 

u obce Herstošice. Jedno z vozidel 
se po nehodě převrátilo na střechu 
a spadlo do zamrzlého rybníku ve-

dle silnice. V autě byly v momentě 
nehody čtyři dospělé osoby. Ihned 
po převrácení auta do vody skočili 
dva  svědci  nehody  do  rybníku 
a  z  potápějícího  se  auta  dokázali 
vytáhnout všechny čtyři cestující. 
Ve druhém havarovaném vozidle 
byly zraněné tři osoby, dvě dospělé 
a jedno dítě. Na místo byly vyslány 
čtyři jednotky hasičů, první hasiči 
byli  na místě  události  za  deset 
minut  od  nahlášení.  O  zraněné 
se  postarala  záchranná  služba, 
hasiči zajistili havarovaná vozidla, 
v ochranných oblecích do vody se 
dostali k převrácenému autu, kde 
se  snažili  zachránit  psa,  který  se 
měl ve vozidle nacházet. Zvířeti už 
ale nemohli pomoct. Kvůli hrozbě 
úniku provozních kapalin do vody 
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Vchod do jeskyně Wonderwerk v Jihoafrické republice. Rozdělání ohně nebylo v pravěku jednoduchou 
záležitostí. 

První setkání člověka s ohněm mělo jistě podobu přírodního požáru.

Oheň: dobrý sluha, ale zlý pán. 

Světlo ohně pomáhalo   při práci i pravěkým umělcům.

Využití ohně bylo zásadním objevem v dějinách lidstva.

Oheň vytvořil už v pravěku možnost  večerního posezení s přáteli či s rodinou. 

Oheň zlepšoval kvalitu nástrojů a zbraní.

V Hasičských novinách se většinou setkáváme  s ohněm jako s destruktivním živlem, který je 
nutné ovládnout, lokalizovat – a především uhasit.  Píšeme o tom se zaměřením na součas-
nost i minulost. Pojďme však na chvíli zapomenout na ničivou sílu ohně a vydejme se proti 
proudu řeky času, Koho tam najdeme? Naše praprapředky ztracené někde na nekonečných 
pláních prehistorie. Unavené, hladové, promáčené deštěm a vystrašené z blízkosti divokých 
zvířat. Někde na úsvitu lidstva se udál nikoli boj s ohněm, ale boj o oheň. Dávný, zapomenutý 
příběh, o jehož jednotlivých kapitolách se můžeme jen domýšlet. 

Teplo pravěkého krbu
Kde  se  poprvé  potkal  pravěký 

člověk s ohněm? V divoké přírodě. 
Krajinu mohl podpálit úder blesku. 
Na  vině mohla  být  vulkanická 
činnost stejně jako pád mimozem-
ského  tělesa  – meteoritu.  První 
reakce lidského druhu se asi příliš 
nelišila od pocitů divokého zvířete 
a dominoval v ní určitě strach. Na 
druhé straně však oheň hřál, pro-
dukoval světlo…  A to zdaleka není 
všechno. Díky ohni se dalo tepelně 
upravit maso,  oheň  se  dal  využít 
i  k  lovu,  pomáhal  při  vytváření 
nástrojů  včetně  zbraní. Vědci  se 
domnívají,  že  to  byl  právě  oheň, 
který spustil lidskou migraci i do 
severnějších chladných oblastí. Zá-
roveň se oheň stal místem i sociální 
interakce.  Svoje  o  tom ví  každý, 
kdo někdy seděl kolem táborového 
ohně. I takové příjemné  posezení 
u pravěkého domácího krbu máme 
ukryté kdesi v našich genech. 

Svatyně ohně 
Stopovat oheň v dějinách je věc 

složitá. Nemluvíme nyní o historii 
starověkých  civilizací,  kde mů-
žeme  kombinovat  archeologické 
nálezy  s  písemnými  zmínkami 
a  dalšími  prameny.  Procházíme 
doslova  biblickou  neposkvrně-
nou krajinou, která  teprve čekala 
na  svoje  proměny  vlivem  lidské 
činnosti.  Pralesy  a  pouště, moře 
a hory. V té panenské zahradě  plné 
života na souši i ve vodě se chystal 
v  tmavých  skalních  úkrytech  na 
triumfální pochod planetou zatím 
nevýznamný lidský druh.  V jedné 
takové  jeskyni  se  opravdu  našel 

důkaz nejstaršího používání ohně 
lidmi.  Jedná  se  o  jeskyni Won-
derwerk  v  současné  Jihoafrické 
republice. V této svatyni ohně na 
okraji pouště Kalahari byl odbor-
níky identifikován popel a ohořelé 
zvířecí kosti. Náhodný požár, který 
například zahnal do jeskyně vydě-
šená zvířata a ta následně uhořela? 
Ani náhodou,  uvážíme – li, že ve 
stejné časové vrstvě zde byly obje-
veny i kamenné nástroje vytvořené 
„člověkem“ Homo erectus (člověk 
vzpřímený). Rovněž  v  Jihoafric-
ké  republice  se  nachází  jeskyně 
Swartkrans, kde byly také objeveny 
ohořelé zvířecí kosti staré dokonce 
1,5 milionu let. U té si však nejsou 
odborníci jisti a připouštějí, že zde 
mohla zvířata zahynout při požáru, 
aniž by se v této záhadě  angažoval 
člověk.  Schopnost využívat oheň 
v  prehistorické  době  je  ovšem 
dobře  doložena  při  výzkumech 
v Izraeli, kde ji vědci datovali do 
časů před 700 000 lety.         

Budiž plamen!
Využití ohně pračlověkem? Inu 

dobrá. Copak ale nosil po kapsách 
krabičku pravěkých zápalek? Vy-
užívání  ohně  člověkem  šlo  jistě 
v první  fázi „ruku v ruce“ s udr-
žováním ohně, tj.se schopností člo-
věka zařídit, aby jednou zplanuvší 
oheň hned tak neuhasl. Že je to už 
dávno? A co takové rčení o tom, že 
je dobré udržovat teplo domácího 
krbu,  aby  oheň  neuhasl? Nejsme 
zase  tak  vzdáleni  našim  prapra-
předkům, i když nyní oheň vykouz-
líme s takovou nenucenou lehkostí.    
Udržování ohně po dlouhou dobu, 
nebo  dokonce  jeho  přenášení  na 

velkou  vzdálenost  –  to  všechno 
jsou věci složité, jejichž  úspěšnost 
může ohrozit řada vnějších faktorů. 
Zkuste  si  sami  cestovat  na  chatu 
se  žhavými  uhlíky  v  kufru  auta, 
protože  si  budete  chtít  večer  na 
terase ugrilovat pořádnou flákotu 
(nikoli  z mamuta,  ale  z Kauflan-
du)? Lepší  je  umět  oheň  „probu-
dit“  kdykoli  a  kdekoli  to  budete 
potřebovat. Objevují  se  techniky 
vrtání, plužení či křesání. To byly 
asi první zápalky v jeskyních pre-
historického člověka. Intenzivním 
třením  se  uvolňuje  teplo,  které 
může dosáhnout zápalné hranice. 
Když  se  to  nepodaří,  pračlověk 
se  alespoň  zahřeje…Křesání  je 
už mnohem efektnější, jiskry jsou 
dokonce  vidět, Má  to  však  jeden 
háček: chce to ty správné křesací 
kameny. První s obsahem uhlíku, 
druhý nepostrádající kovové části-
ce. Důkazy: Není jich mnoho, ale 
mezi ty nadějné patří objev, který 
se  podařil  izraelským  archeolo-
gům. Nedaleko Jeruzaléma objevili 
kamennou desku starou 9000  let. 
Vědce upoutaly výrazné prohlub-
ně. Právě do nich měl být nasazen 
dřevěný  „vrták“,  jehož  rychlým 
otáčením  se  objevila  dostatečné 
tepelná energie, jež zapálila troud. 

Vzpomínka  
na Prométhea
Hledání   Hledání ohně v lidské 

prehistorii  je  paradoxně  „tápá-
ním ve  tmě“. Přesto  lze  s  velkou 
dávkou  přesvědčivosti  hovořit 
o  tom,  že  schopnost  ovládnout 
a  využívat  oheň měl  už  Homo 
erectus  –  člověk vzpřímený před 
800 000 lety. Před půlmilionem let 
se i díky ohni posouvá lidský druh 
ze  své  africké  kolébky na  evrop-
ský kontinent.  S  ohněm  se  uměli 
„domluvit“  neadrtálci, ve kterých 
se ovšem evoluce vydala do slepé 
uličky, aby nakonec upřednostnila 
člověka moderního typu – našeho 
předka. Využití  ohně  člověkem 
bylo  zcela  zásadní  věcí.  Později 
tuto skutečnost dobře reflektovaly 
i  starověké  báje. Vzpomeňme na 
hrdinu  Prométhea,  který  ukradl 
oheň  bohům,  aby  jím  podaroval 
lidské plémě. Naše moderní doba 
již  otevřený  oheň  nepotřebuje 
v takové míře, jak si to žádala ještě 
docela nedávná minulost. Oheň je 
pro nás více jevem, který ohrožuje 
nás i všechno, co jsme vytvořili.

 Homo ignitus
Co  bychom    byli  bez  ohně? 

Promáčení, hladoví, unavení a vy-
strašení  tvorové, co nikdy nečetli 
jedinou kuchařku, zejména pak tu 
s kapitolami o teplé kuchyni. Cho-
dili bychom před těmi tisícovkami 
a tisícovkami let brzy spát, nejlépe 
rovnou  se  slepicemi,  protože    by 
byla  kolem  jen  černočerná  tma. 
Nemohli bychom si vidět do tváře, 
nebylo  by možno  si  večer  popo-
vídat,  shrnout  výsledky  včerejší 
výpravy  na mamuta  a  zítřejšího 
plánovaného odlovu  šavlozubého 
tygra. Co bychom byli bez ohně? 

Jen křupani bez špetky kulturního 
rozhledu, kteří  by  si  nemohli na-
malovat na stěnu jeskyně ozářené 
světlem ohniště svůj první prehis-
torický obrázek. Už jsme zmoudře-
li. Umíme si rychle připravit večeři 
v mikrovlnce, přesto se těšíme na 
opékání  buřtů  u  táboráku.  Jsme 
moderní lidé. Někde uvnitř nás je 
ale stále ukryta vzpomínka na  ty 
dávné časy   boje o oheň. Ostatně 
nelze vyloučit, že v lidské komunitě 
v  pravěku  byl  vždy  určen  nejen 
jedinec, který oheň udržoval, even-
tulně uměl zapálit. Mohl  tam být 
i  ten,  kdo měl na  starosti  situaci, 

kdy se ohnivý živel vymkl kontrole 
a bylo jej nutné uhasit. Takový pra-
prahasič… Nikdo to asi nedokáže 
doložit objektivními fakty. Homo 
ignitus (člověk ohnivý) si podmanil 
planetu.  Oheň je pro člověka dobrý 
sluha, ale zlý pán. Boj o oheň i boj 
s ohněm. Jedno od druhého v lid-
ských dějinách neoddělíte. Ale  to 
už by zase byl jiný příběh…

Připravil Mirek Brát, zdroje 
obrázků: statehoodmuseum.

mn, sciencesource.com, wiki, 
flickr 
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V neděli 12. ledna 2020 se sešli 
delegáti dobrovolných hasičů okrs-
ku Velká Bíteš v hasičském domě 
v obci Košíkov, aby zhodnotili uply-
nulý rok a naplánovali si zaměření 
své činnosti na rok 2020. Valné hro-
mady se zúčastnili zástupci všech 
12 sborů okrsku. Valnou hromadu 
zahájil zasloužilý hasič Jiří Klusák 
a seznámil s programem jednání. Na 
úvod přivítal hosty starosta okrsku 
Ludvík Zavřel. Následovalo uctění 
památky zemřelých členů minutou 
ticha. Po zvolení mandátové a vo-
lební  komise,  bylo  konstatováno, 
že se jednání účastní 30 členů a 40 
hostů. Na  úvod  zazněla  zdravice 
starosty OSH Žďár  nad Sázavou 
Luboše Zemana, který poděkoval 
funkcionářům ve volebním období 
2015–2020, zmínil přechod okrsku 
Dolní Loučky pod OSH Brno-ven-
kov, OSH má 246 SDH s 12 600 čle-
ny, shromáždění delegátů SDH ve 
Žďáru nad Sázavou 22. 3, VI. sjezd 
SH ČMS, hasičské slavnosti v Li-
toměřicích,  I.  celookresní  setkání 
hasičských praporů v Novém Městě 
na Moravě 20. 9. při příležitosti 135. 
výročí založení Novoměstské župy, 
odškodňování úrazů členů v souvis-
losti se sportovní činností, na závěr 

Hasiči z Ústí nad Labem – Moj-
žíře pracují dlouhé roky s mladý-
mi hasiči. V  současné  době mají 
v oddíle 41 dětí, z toho je čtrnáct 
dětí z přípravky. „S dětmi pracují 
čtyři vedoucí a jedna instruktorka. 
Velmi  dobře  s  námi  spolupracují 
absolventi  Letní  školy  instruk-
torů,“  uvedl  vedoucí Ondřej Da-
šek. V  letošním  roce  suverénně 
zvítězili mladí  hasiči  v  okresním 
kole Plamenu. V krajském kole si 
úspěšně vedli dorostenci a doros-
tenky, Barbora Rulíková obsadila 
druhé a Tomáš Kadlec třetí místo. 
Několik medailových  umístění 
kolektiv mládeže  získal  v  seriálu 
Stimax CUP v běhu na 60  a  100 
metrů překážek, na většině soutěží 
v rámci okresu stanuly děti z Moj-
žíře „na bedně“. První body za 24. 
místo v Českém halovém poháru na 
memoriálu Marty Habadové získal 
Daniel Urban.  „Úspěchům před-
chází pravidelná a pečlivá příprava 
kolektivu, v současné době pracu-
jeme s dětmi nesmírně snaživými,“ 
upřesnil Ondřej Dašek. K dalším 
aktivitám během roku patřilo na-
příklad velikonoční soustředění ve 
Starých Splavech a podzimní tábor 
ve  Sloupu  v Čechách. Obě  akce 
byly zaměřeny zejména na volno-
časové  aktivity,  hry  a  stmelování 
kolektivu. Děti  se  podílí  na  pra-
cích při údržbě hasičské zbrojnice 
a materiálu, na přípravě a průběhu 
dětského dne a pálení čarodějnic. 
Vypomáhají  s  nácvikem  v MŠ 
Skalnička pro známou každoroční 

Další úspěšný rok je za námi!     

Výroční valná hromada SH ČMS – okrsku Velká Bíteš

Darovali hračky nemocným dětem

popřál  hodně  zdaru. Následovala 
zpráva starosty okrsku Ludvíka Za-
vřela, kde zhodnotil činnost okrsku 
za uplynulý  rok. Okrsek  čítá  448 
členů. Okrskový výbor se schází ka-
ždé druhé pondělí v měsíci. Během 
5letého volebního období opustilo 
řady  hasičů  11  členů.  Zhodnotil 
okrskový ples v Katově, 27. dvou-
denní  okrskový  zájezd,  okrskové 

soutěž Plamínek v Ústí nad Labem. 
Mladí  hasiči,  včetně  přípravky, 
se druhým rokem zúčastnili akce 
„Ukliďme  si  pokojíčky“. Hračky 
předávají  na  oddělení  dětského 
příjmu  v Masarykově  nemocnici 
v Ústí nad Labem. „Všechny naše 
hasičské děti uklidí své pokojíčky 
a nezničené a čisté hračky darují. 
Každý malý pacient dostává hračku 
buď za  lékařský výkon nebo si  jí 
odnáší na nemocniční pokoj. Letos 
se nám shromážděné hračky téměř 
nevešly  do klubovny,“  připomněl 
vedoucí.  Kolektiv  mládeže  se 
těší velké podpoře SDH a jednot-
ky,  hasiči  pomáhají  při  pořádání 
akcí,  brigádách,  jednotka  skvěle 

Na výroční valnou hromadu 
SDH Vlčkovice v Podkrkonoší 
konané 11. 1. 2020 přijeli hosté 
– za OHZS Trutnov  Miloslav 
Bárta, velitel HZS Dvůr Králové 
Zdeněk  Šedivka, dále zástupci 
okolních sborů, přišla starostka 
obce  Bohuslava Volfová a zá-
stupci ostatních složek. Ve zprávě 
velitele sboru Jaroslava Mar-
tinky zaznělo hodnocení celého 
roku a obsáhlá činnost sboru.

Ohlédnutí 
za rokem 2019
Mezi hlavní akce patří pořádá-

ní  hasičského  plesu,  úklid  pasek 
v lese, sběr starého železa a papíru, 
ve  spolupráci  s  obcí  a myslivec-
kým sdružením pálení čarodějnic. 
V jarních měsících kvůli velkému 
suchu zalévali lesní stromky. Dále 
čistili  propustě  před  případnými 
přívalovými dešti  nebo povodně-
mi. V květnu se konal 15.  ročník 
soutěže O  pohár  starostky  obce 
a v červnu 9. ročník noční soutěže. 
Proběhla různá předepsaná školení 
a kurzy, sbor spolupracoval aktivně 
s obecním úřadem. Jednotka byla 
povolána  k  hašení  požáru  lesa.  
Velice  zdařilý  rok má  za  sebou 
kolektiv  dětí,  což  zhodnotil  jeho 
vedoucí Milan  Šibor.  Zúčastnily 
se  16  závodů,  přičemž 15× obsa-
dily  nejvyšší  příčku,  13×  druhé 
místo  a  3×  skončily  třetí.  Pravi-
delné  páteční  tréninky  plodí  své 
ovoce. Mladí se podíleli na úklidu 
obce  od  odpadků,  zapojili  se  do 
celostátní  sbírky Liga proti  rako-
vině, kde se vybralo 7.815 korun. 
V  březnu  v  plaveckém  bazénu 
v Náchodě  shlédli  ukázku  práce 
vodních záchranářů spolu s dětmi 
z Velké Bukoviny  a Chvalkovic. 
V Jaroměři si v prosinci vyzkoušeli 
bowling. Ve  spolupráci  s Velkou 
Bukovinou  a  Chvalkovicemi  se 

cvičení v požárním sportu, vydání 
záslužné medaile Karla Herolda 
a její slavnostní požehnání, setkání 
hasičů nad 60 let, okrskové námě-
tové  cvičení v Katově,  poděkoval 
funkcionářům za práci v uplynulém 
volebním období. Ve zprávě okrsko-
vého velitele Petra Fouska zaznělo, 
že  v  roce  2019  proběhlo  vše,  co 
bylo naplánováno, v obci Košíkov 

konal  branný  závod.  Proškolili 
se ve zdravovědě a první pomoci, 
což  provedla  pracovnice  dvorské 
záchranky paní Bartošová. Je třeba 
poděkovat  nejen  vedoucím,  kteří 
tráví  svůj   volný čas  s dětmi, ale 
i rodičům za podporu a doprovod 
při závodech. Kolektiv dětí obdržel 
dotaci z Královéhradeckého kraje 
ve  výši  20  tisíc  korun,  za  což  se 
pořídily hadice a vybavení pro pří-
pravku, nůžkový stan bude sloužit 
dětem na soutěžích jako přístřešek 
při nepřízni počasí a dvě sady lavic 
a stolů. Všechny poháry a diplomy, 
které  družstva  dětí  i  dospělých 
získala  na  soutěžích,  byly  vysta-
veny na  výročce  a  přítomní  si  je 
mohli prohlédnout spolu se dvěma 
kronikami a šesti fotoalby. Histo-
rický Mercedes se v loňském roce  
vydával na cesty, kam byl většinou 
zván.  Jednalo  se hlavně o oslavy 
založení sborů – v Dolanech, Zvoli, 
Ždáru nad Metují, Verdeku, Velké 
Bukovině a Dni obce v Choustní-
kově Hradišti. Na Polické pouti na 
srazu veteránů 18. 8. 2019 obdržel 
pohár za Nejhezčí užitkové vozidlo 
od  Klubu  historických  vozidel 
Metuje. Začátkem  října  proběhla 

se buduje nová hasičská zbrojnice, 
zhodnotil činnost hasičských sborů 
na úseku represe. Miroslav Mateja 
ve  zprávě  strojníka  informoval 
o stavu zásahové techniky. Zprávu 
okrskového  pokladníka  přednesl 
Karel  Daněk,  kterou  potvrdila 
zpráva  revizní  a  kontrolní  rady 
Josef Pospíšil. Následovalo předání 
čestných uznání SH ČMS – okrsku 

testace  na  historickou originalitu 
právě přes KHV Metuje. Mercedes 
tedy  vlastní  certifikát  o  origina-
litě,  který  vydal Dopravní  úřad 
v Hradci Králové. Obrovskou zá-
sluhu na  jeho provozuschopnosti, 
ale  i na celkové údržbě  techniky, 
má Miloslav Matátko, za podpory 
dalších členů.

Zbrojnice  a hala
Samostatnou kapitolou je budo-

vání nové hasičské zbrojnice s tré-
ninkovou halou. Stará již dávno ne-
vyhovovala a její demolice proběhla 
již v listopadu a prosinci 2018. Loni 
na  jaře byla  rozdrcena  suť,  hasiči 
uklidili a odvezli velké pískovcové 
kameny, které budou použity okolo 
nové  stavby. Začátkem  září  bylo 
vše vytýčeno a po 20. 9. se začaly 
kopat základy. Přes nepřízeň počasí 
se  podařilo  stavbu  zakrýt  střešní 
krytinou  a  nainstalovat  okna.  Po 
všech dalších zprávách se přikroči-
lo k volbě nového výboru, kde byl 
velitelem zvolen opět Jaroslav Mar-
tinka. Jako delegáti na valnou hro-
madu okrsku byli zvoleni Jaroslav 
Martinka a Milan Šibor. Delegátem 
na shromáždění delegátů sborů byl 
zvolen Josef Petrásek. V diskusních 
příspěvcích  zazněla  chvála  a byla 
velice pozitivně hodnocena práce 
s mládeží, plodná spolupráce s obcí 
a s okolními sbory.
V letošním roce nás čeká mimo 

stálých  aktivit  i  několik  význam-
ných událostí. Bude  to dokončení, 
kolaudace a otevření nové hasičské 
zbrojnice, oslavy 610  let od první 
zmínky o obci, 145. výročí založení 
SDH a účast na výstavě v Litomě-
řicích. 

Blanka Kačabová, 
kronikářka SDH Vlčkovice 

v Podkrkonoš
Foto: archiv sboru)

Velká Bíteš  –  Jiří Havlát  z  SDH 
Katov a  Jaroslav Neklapil  z SDH 
Velká Bíteš, který u příležitosti 70. 
narozenin  a  Jaroslav Ošmera  při 
příležitosti 60. narozenin obdržely 
čestné uznání SH ČMS. Záslužnou 
medaili  Vincence  Broži  udělil 
okrskový výbor – Milanu Tesařovi 
a Pavlu Kuncovi – oba SDH Velká 
Bíteš, Čestmíru Ventrubovi – SDH 
Nové Sady, Milanu Sojkovi – SDH 
Dolní Loučky, Milanu Kubíčkovi 
– SDH Radňoves, Ladislavu Fajmo-
novi – SDH Nové Město na Moravě. 
Záslužnou medaili Karla Herolda 
udělil  okrskový  výbor Ladislavu 
Švejdovi  a Naděždě Švejdové oba 
SDH  Silůvky,  Anna  Hladilová 
– SDH Kroužek, Ludvík Zavřel – 
SDH Velká Bíteš.  Jednatel Milan 
Tesař přednesl plán činnosti, který 
byl odsouhlasen. Následovala volba 
staronového  okrskového  výboru 
v  čele  se  starostou  a 2 náměstky, 
velitelem a dalších členů, která byla 
provedena  aklamací. Následovala 
diskuze  a  zdravice  hostů  – Zde-
nek Moural  pozdravil  jménem 
odborné  rady  hasičské  historie 
OSH Brno-venkov, plk. Ing. Libor 
Hanuška pozdravil  za HZS Kraje 
Vysočina, náměstek starosty OSH 

Miroslav Jágrik informoval o dění 
v okresním sdružení hasičů, Ladi-
slav Švejda poděkoval  za pozvání 
a  poděkoval  za  činnost  pro  dob-
rovolné hasiče, Miroslav Homola 
informoval o dálkové dopravě vody 
koňskými stříkačkami přes 3 kraje, 
Ladislav Fajmon pozdravil jménem 
odborné  rady  zasloužilých hasičů 
a poděkoval za udělené vyznamená-
ní, v okrese Žďár nad Sázavou bylo 
uděleno 82 titulu zasloužilý hasič, 
z toho 44 již zemřelo, poděkoval za 
odvedenou práci, Zdeněk Melkes 
pozdravil  jménem Prezidia MHJ 
a hejtmana JMK JUDr. Miroslava 
Šimka,  vyzdvihl  mezikrajskou 
spolupráci,  zmínil vysokou admi-
nistrativní  zátěž  sborů,  Ing. Alois 
Koukola, CSc.  poděkoval  za  po-
zvání a popřál zdraví, Milan Sojka 
pozdravil  jménem  okrsku Dolní 
Loučky, Milan Kubíček  jménem 
okrsku Heřmanov.  Starosta SDH 
Košíkov Martin Brym poděkoval 
za účast. 
Výroční valnou hromadu zakon-

čil starosta Ludvík Zavřel a následo-
val oběd a volná diskuze. 

Text: David Dvořáček. Foto: 
Martin Brym

 

funguje při výcviku, odborné pří-
pravě  dětí  apod. Rodiče  ochotně 
zajistí  dopravu  děti  na  soutěže. 
Citelná finanční podpora  je nejen 
od SDH, ale  i Městského obvodu 
Něštěmice.  „Využíváme  dotační 
tituly  z MŠMT Můj  klub,  díky 
které jsme letos obnovili zastaralý 
materiál  pro  začínající  družstva 
dorostu. Podporu máme celoročně 
od Magistrátu města Ústí nad La-
bem, tu jsme využili například pro 
financování obou soustředění a na 
nákup materiálu  pro  přípravku,“ 
konstatoval Ondřej Dašek. Dodal 
současně,  že  všem patří  upřímný 
dík za podporu práce s mládeží. 

Věra Nutilová

V lednu letošního roku MŠMT 
zveřejn i lo  podmínky  zápisu 
do Rejstříku  sportovních  organi-
zací,  sportovců,  trenérů  a  spor-
tovních  zařízení. Od  roku  2020 
musí  zápis  do  rejstříku  provést 
přímo SDH,  nelze  údaje  vkládat 
hromadně  prostřednictvím  SH 
ČMS! Do rejstříku je nutné zapsat 
všechny  sportovce  bez  rozdílu 
věku tj. od 3 do nekonečna (každý, 
kdo se soustavně věnuje sportovní 
činnosti) a trenéry (každý, kdo se 
soustavně  věnuje  trenérské  čin-
nosti),  u  trenérů  vkládejte  starší 
18 let. Informace k zápisu najdete 
na  stránkách MŠMT http://www.
msmt.cz/sport-1/zmena-v-zapise-
-fyzickych-osob-sportovcu-a-tre-
neru-do.

Důležité 
informace 
pro SDH V  královéhradeckém  histo-

rickém  centru  se  na  Bílé  věži 
uskutečnil výcvik profesionálních 
hasičů z Hradce Králové, kteří zde 
zkoušeli záchranu osoby z výšky. 
V  rámci  výcviku  se  zaměřili  na 
záchranu nemohoucí osoby, kterou 
postihly  náhlé  zdravotní  kompli-
kace, ale také osoby demonstrující 
úmysl  sebevraždy. V  této souvis-
losti  proběhla  před  praktickým 
výcvikem  také  krátká metodická 
teoretická příprava, kterou provedl 
na místě krajský psycholog hasičů. 
Následně  probíhal  praktický  vý-
cvik,  během kterého  nacvičovali 
příslušníci  spuštění  osoby  v  no-
sítkách dolů z věže pomocí lanové 
techniky. 

Martina Götzová, 
tisková mluvčí 

Foto: HZS Královéhr. kraje

Hasiči na Bílé věži
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Stránky dobrovolných hasičů Lipnice n. Sázavou 
www.sdhlipnice.webnode.cz  
V naší pravidelné rubrice se věnujeme náhodně vybraným webovým 

prezentacím sborů dobrovolných hasičů. Tentokráte zamíříme do Lipnice 
nad Sázavou, městečka na Vysočině, které je známé i jako místo pobytu 
spisovatele Jaroslava Haška. Najdete zde také zříceninu jednoho z nej-
mohutnějších českých hradů a samozřejmě i dobrovolné hasiče. Webová 
prezentace zdejších hasičů je vystavěna klasickým a přehledným způ-
sobem. Pravda, délka úvodní strany webu je možná příliš dlouhá a nutí  
vás déle rolovat myší… Oceňujeme určitě „tlačítko“, které vás  v každém 
okamžiku  dokáže  vrátit  na  úvodní  stranu webu. Z  pokročilejších  IT 
technologií zde existuje i možnost automatického předávání informací 
o novinkách na webu, tzv. kanály RSS. Objevíte i štítky – tagy se sezna-
mem hlavních témat prostupujících webem. Vertikálně umístěné hlavní 
menu obsahuje vše potřebné, abyste se dozvěděli více o činnosti sboru: 
seznam členů, fotogalerii i návštěvní knihu. Samostatný odkaz má pod 
názvem Hasíci i kroužek mládeže. Odkaz Požární hlásič vás  informuje 
o výjezdech  a dalších akcích (je propojený se štítky – tagy). Web SDH 
Lipnice nad Sázavou je vzorně aktualizovaný, o čemž svědčí pozvánka 
na ples i infomace o konání výroční valné hromady. A co si z lipnické-
ho webu odnášíme… Zajímavou informaci z historie dosvědčující,  že 
lipničtí  hasiči neměli v minulosti „na růžích ustláno.“ V prosinci 1905 
vyvrcholil neutěšený stav ve výzbroji a  výstroji (přičítaný nezájmu obce 
o hasiče) k oznámení, že hasičský sbor zastavuje činnost. Vše se však 
v dobré obrátilo a lipničtí hasiči v roce 1906 obnovili všechny podstat-
né aktivity. Hasičský web v Lipnici nad Sázavou  je  jedním z důkazů  
kontinuity zdejšího hasičského hnutí  i v 21. století. Líbí se nám na něm 
jeho účelnost, aktuálnost, fotogalerie, informace o historii sboru i jeho 
současných aktivitách. Někdo odpovědný  o web pečuje, a to je dobře. 
Dalším rozšířením informovanosti je propojení webu i s prezentací na 
sociální síti Facebook. Hasičské dobrovolnictví v Lipnici nad Sázavou 
je aktivní v realitě i v její virtuální reflexi na globální počítačové síti.  

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase

V roce   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 únoru 2009? 
Snad  jen matně? Naše nová  rubrika  vám chce připomenout události, 
zajímavé 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.

Pojďme  se  nyní  podívat  na  slibovaný  únor  roku  2009. Co  nabídl 
k řešení hasičům, jaká přinesl rizika? Například se jednalo o likvidaci 
ohniska viru ptačí chřipky. Dne 25. února 2009 proběhl historicky první 
zásah Jednotky Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín. Jednalo se o lo-
kalitu  Hodonínska. Na místě události záchranáři plnili úkoly spojené 
s odchytem a likvidací chovu ptactva u kterého byla zjištěna přítomnost 
nízkopatogenního virusu ptačí chřipky. Připomeňme, že ptačí chřipka 
je  onemocnění  ptáků  způsobované  chřipkovými  viry  typu A,  které 
postihuje primárně ptactvo a pouze výjimečně může být přeneseno na 
některé druhy savců. Ptačí chřipka byla pod jménem ptačí mor poprvé 
identifikována v roce 1878 v Itálii. Po 1. světové válce se rozšířila velmi 
příbuzná španělská chřipka. Dnes je známo, že její virus je rozšířen po 
celém světě. Nejznámějším a nejsledovanějším typem ptačí chřipky je 
nyní onemocnění způsobované virem H5N1. Jednotku hlučínských zá-
chranářů na Hodonínsku v únoru 2009 tvořily 3 ks techniky i 33 specia-
listů zejména chemického a ženijního zaměření. Záchranný útvar vznikl 
na základě usnesení vlády ČR ze dne 22. října 2007 č. 1194 a schválením 
transformace resortu Ministerstva obrany bylo rozhodnuto o předání 157. 
záchranného praporu Armády ČR, dislokovaného v Hlučíně, Hasičské-
mu záchrannému sboru České republiky. Záchranný útvar plní zejména 
mimořádné úkoly HZS ČR a k tomu provádí výcvik.

Zdroj textu a foto: archiv HZS ČR

Krajské  setkání  Zasloužilých 
hasičů  a  držitelů  Řádu  Svatého 
Floriána proběhlo v Proseči u Sku-
tče. V současné době je evidováno 
v Pardubickém kraji 129 zaslouži-
lých hasičů. Město Proseč propůj-
čilo příjemné prostory sokolovny 
a  připravilo  řadu  upomínkových 
předmětů  pro  účastníky.  „Těšilo 
nás,  že  akci  podpoř ili  např í-
klad  Jiří  Slavík,  pekař  z  Pecky 
u Sobětuch, který připravil skvělé 
slané tyčinky, Miroslav Holub pro 
přípitek dodal výtečnou slivovičku 
a Bohuslav Cerman  chuťově  ne-
překonatelná jablka,“ připomněla 
pracovnice  OSH  v  Pardubicích 
Hana Stará.  Kulturní vystoupení 
v podání folklórního soubor Dře-
váček z Proseče přítomné doslova 
přítomné  nadchlo.  S  programem 
vystoupili  rovněž  hasiči  z  obce 
Třibřichy,  Zderaz  a  Lukavice. 
Moc se  líbila Emička Bačkorová 
z Kněžic  v  roli mažoretky.  Zá-
věr  kulturního  programu  patřil 
tanečnímu  vystoupení  skupiny 
Rikasado,  coby  bonus  zahrála 
po  obědě  skupina  Branet.  Se-
tkání  navštívil  nebývalý  počet 
významných  hostů.  Patřil  k  nim 
např.  hejtman Martin Netolický, 
náměstek hejtmana Roman Línek, 
starosta města  Proseč  Jan Ma-
cháček  a místostarosta Miroslav 

Prioritou je hra Plamen, kromě 
toho  se  účastní  „hasičských  piš-
kvorek“ v Hlinsku. Jde o doved-
nostní soutěž a jsou v ní procvičo-
vány disciplíny Plamenu – uzlová 
štafeta  a  štafety  dvojic,  běh  3× 
15 metrů,  napojování  spojek  na 
hadici apod. 
Kolektiv uspěl také na Havlíč-

kobrodském turné, potěšilo je ze-
jména 15. místo v požárním útoku. 
Ve Slatiňanech Požární  útok  jim 
vyšel  také  ve  Slatiňanech,  kde 
v konkurenci 28 družstev stanuly 
mladší oddíly na páté a šestnácté 
příčce.  V  závodě  hasičské  vše-
strannosti  v  Nové Vsi  u  Světlé 
ve  ztížených  podmínkách  díky 
sychravému  počasí  skončily  děti 
neočekávaně mezi  43  hlídkami 
na 17. místě. 
„Snažíme  se  poctivě  a  pravi-

delně trénovat, pilovat jednotlivé 
disciplíny. Pokud nemáme dobré 
umístění,  vysvětlujeme mladým 
hasičům,  že  hlavní  je  zkušenost 
a  vysvětlujeme,  další  soutěže 
dopadnou  lépe,“  sdělila  vedoucí 
mládeže  Šárka  Vamberská.  Je 
zástupkyní  hlavního  vedoucího 
Romana Kafky, ochotně pomáhají 
Lucie  a Václav  Pátkovi,  stranou 
pomoci nestojí ani hasiči ze sboru. 

Setkání Zasloužilých hasičů v Proseči

Zametají pohádkový les

Hurych. Nechyběli zástupci HZS 
Pardubice  a  Chrudim Vratislav 
Černohorský, Miroslav Kvasnič-
ka  a Miroslav Kunhart,  starosta 
KHS Josef Bidmon a další. Martin 
Netolický  ve  své  zdravici  připo-
mněl celoživotní práci účastníků 
setkání.  „Vykonali  jste  během 
života  neobyčejně  významnou 
a prospěšnou práci pro dobrovolné 
hasiče. Vážíme si vaší obětavosti, 
skromnosti,  jste  příkladem  pro 

V  letošním  roce  absolvovali 
mladí hasiči velký počet zajíma-
vých akcí. V lednu se děti zúčast-
nily  Tříkrálové  sbírky,  při  tom 
hrály  na  flétničky  a  zpívaly.  Za-
čátkem jara se účastní akce „Čistá 
Vysočina“, celý kolektiv plete spo-
lečně velikonoční pomlázky. Před 
pálením čarodějnic si mladí hasiči 
připraví  z  nejrůznějších  látek 
a slámy vlastní malé čarodějnice 
a  poté  ustrojí  jednu  obrovskou. 
Všechny  postupně  vzplanou  při 
„filipojakubské vatře“, kterou po-
máhají stavět s dospělými hasiči. 
Sejde  se  celá  vesnice,  o  dobrou 
pohodu se postará místní skupina 
Kohoutovští kohouti.
„V  červnu  jezdíme Dračí  lodě 

na  rybníku  Řeka,  závodí  mezi 
sebou  pouze  hasičská  družstva 
a vyhrává každý. Následuje „noc na 
ranči“ a noc Pod pergolou. Schází 
se  rodiče  s  dětmi,  připravíme 
sportovní  odpoledne,  nastrou-
háme plnou  vaničku  brambor  na 
vynikající bramboráky. Promítáme 
dětem film, který si sami vyberou, 
o  půlnoci  je  čeká  stezka  odvahy. 
Brzy  ráno připravíme  ze  zbylých 
brambor  česnečku.  Poprvé  jsme 
akci pořádali před pěti lety. Tehdy 
jsme vyšli z Kohoutova na Veselý 

členy  sborů  i mladou  generaci,“ 
uvedl. Většina zasloužilých hasičů 
a nositelů Řádu sv. Floriána využila 
možnosti prohlédnout si muzeum 
dýmek v Proseči a hasičskou tech-
niku zdejších hasičů. SDH Proseč 
obětavě a ochotně pomáhal v úzké 
spolupráci s Městem Proseč nejen 
při přípravě, ale i v průběhu setká-
ní. „Tento sbor sice nemá ve svých 
řadách žádného zasloužilého hasi-
če, přesto se ujal organizace se ctí. 

kopec,  vrátili  se  na  pronajatou 
zahradu ve Rváčově, tam si opekli 
buřty a přespali pod stany.  Akce se 
ujala a každoročně se naše děti na 
opakování moc  těší,  “připomněla 
Šárka Vamberská. Na začátku září 
pořádají hasiči pro děti Pohádkový 
les, který je nejen pro mladé hasiče. 
Když začínali, přišlo kolem stovky 
dětí. A  letos  jich  přišlo  rovných 
269, společně s rodiči a hasiči vy-
tvořili v Kohoutově malé Václavské 
náměstí. Jak podotkl vedoucí Ro-
man Kafka, pár dnů před akcí se 
jde zametat, uhrabávat a čistit lesní 
cesta,  aby bylo umožněno projetí 
maminkám  s  kočárky. Chystá  se 
kuchyně, zázemí pro hosty, značí 
trasa a připravují stanoviště. Tam 
dostává každé dítě za splnění úkolu 
dárek. „Ten ohlas a hlavně rozsví-
cené oči dětí za námahu stojí. Navíc 
jsme  bez  nadsázky  skvělá  parta, 
není  rozdíl mezi  starými  a mla-
dými  lidmi,  zapojují  se  všichni. 
Babičky  krasopisně  píší  diplomy 
a předávají medaile, dědové hlídají 
parkoviště  a  řídí  dopravu. Naši 
mladí hasiči si trasu projdou jako 
první  a  pak  fungují  coby  rychlé 
spojky  pro  případ,  že  dochází 
dárečky,“ upřesnil Roman Kafka. 
Hasičský sbor v Kohoutově má   81 
členů, z toho 26 dětí. V roce 2018 
ve spolupráci s Městským úřadem 
Ždírec  nad  Doubravou  zahájili 
hasiči výstavbu sportovního areá-

Mají 81 členů a z toho 31 mladých 
hasičů. Dosahují dobrých výsledků 
v soutěžích, jsou aktivním sborem 
a partou, která drží spolu,“ upřesnil 
starosta KSH Josef Bidmon. Podle 
jeho  slov  jsou mnozí  zasloužilí 
hasiči  Pardubického  kraje  stále 
platnými  a  aktivními  členy  ve 
sborech, v kontrolní a revizní radě, 
v rámci okrsků i ve výborech SDH. 

Věra Nutilová 
Foto: archiv OSH Chrudim

 

lu, kde nyní nechybí ani „hasičská 
bouda“ pro parkování  hasičského 
vozidla a uskladnění veškerého ma-
teriálu, hadic, a stříkaček. K tomu 
byla přistavěna velká pergola, aby 
při pořádání akcí bylo zázemí jak 
pro domácí, tak hosty. „Musím při-
pomenout, že letos chlapi postavili 
opravdu  luxusní  udírnu  s  krbem 
a  grilem.  Takže můžete  pořádat 
i soukromé akce. Na hřišti je mož-
né hrát nohejbal, volejbal i fotbal. 
V říjnu pořádáme fotbalový zápas 
ženatí versus svobodní, kde se opět 
všichni sejdeme. Na svatého Vác-
lava  je  posvícenská  zábava,  kam 
přinese každá žena něco dobrého 
k zakousnutí, posedíme u písničky 
nebo  si  zatančíme,“  konstatovala 
Šárka Vamberská. 
Hasiči si pochvalují spolupráci 

s MěÚ Ždírec nad Doubravou, kte-
ré hasičům zajišťuje také dotační 
tituly.  Ty  jsou  určeny  zejména 
na  soutěže,  hasičské  vybavení, 
coby  příspěvek  na  dárečky  při 
akci  Pohádkový  les.  Pro  SDH  je 
podstatné, že se na vedení města 
mohou kdykoliv a s čímkoliv ob-
rátit, stejně jako město na hasiče.  
Podle vedoucích mládeže jsou pro 
činnost s dětmi využívány dotace 
z MŠMT „Můj klub“. Z poskytnu-
tých financí byly dětem pořízeny 
např. nové dresy, zateplené bundy 
a trička na trénink.

Text a foto Věra Nutilová

V Kohoutově na okrese Havlíčkův Brod velmi dobře hasiči 
rozjeli práci s mládeží, které se věnují od roku 2013. 
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EVAKUACE

Nabízíme  vám další  díl miniseriálu  seriálu  z  pera Mgr. Bohumíra 
Martínka, který je věnován evakuaci – jednomu z nejvýznamnějších a nej-
účinnějších opatření, které chrání obyvatelstvo před účinky nejrůznějších 
neštěstí, nehod či katastrof.

Evakuace spolu s ukrytím patří k tzv. kolektivní ochraně obyvatelstva. 
V průběhu poválečného vývoje až do současnosti obvykle jedno z těchto 
opatření kolektivní ochrany převládalo. V 50. letech minulého století, kdy 
se řešila v působnosti ministerstva vnitra obrana před účinky konvenč-
ních (klasických) zbraní a bojových otravných látek se za hlavní způsob 
kolektivní ochrany v případě napadení státu považovalo ukrytí. Protože 
budování nových úkrytů bylo organizačně, a hlavně finančně náročné, 
podařilo se dosáhnout do roku 1957 ukrytí ve stálých úkrytech pouze 
pro cca 3 % obyvatelstva.

Zbraně hromadného ničení
Z tohoto důvodu, ale i změnou koncepce ochrany obyvatelstva a národ-

ního hospodářství, která byla zaměřená na obranu proti zbraním hromad-
ného ničení (konec 50. let až do roku 1975) byla evakuace považována za 
hlavní způsob kolektivní ochrany obyvatelstva. Bylo stanoveno provést 
evakuaci v prostorech, kde se předpokládalo napadení, ve dvou pořadích. 
V prvním pořadí evakuovat děti a nemocné a ve druhém pořadí ostatní 
obyvatelstvo. Důraz byl položen na co nejrychlejší opuštění ohrožených 
prostorů s tím, že dopravní prostředky (autobusy) mají být ponechány pro 
děti, nemocné a chůze neschopné a ostatní obyvatelstvo opustí prostor 
pěšky. Ve všech krajích, vybraných okresech a důležitých objektech byly 
zřízeny evakuační komise. Dalšími evakuačními orgány byly evakuační 
a přijímací střediska.

Změny v 70. letech 20. století
Změna nastala po roce 1975 s přechodem civilní obrany do působnosti 

ministerstva obrany. Dále se řešila ochrany proti zbraním hromadného 
ničení a evakuace byla považována za základní způsob ochrany ve sta-
novených lokalitách a její rozsah se upřesňoval podle nárůstu ukrytí oby-
vatelstva ve stálých úkrytech. Dělila se na všeobecnou, které podléhalo 
veškeré obyvatelstvo v místech předpokládaného napadení a částečnou, 
která zahrnovala evakuaci handicapovaných skupin obyvatelstva (děti do 
15 let, nemocní ze zdravotnických zařízení, osoby ze sociálních zařízení 
a chůze neschopní a doprovody osob těchto skupin).

Úkrytový fond
Mezi léty 1990 až 2000 byla rozhodující evakuace, s tím, že byla snaha 

zachovat úkrytový fond. Od roku 2005 bylo stanoveno prakticky rušit 
stálé úkryty, a to ze dvou důvodů. Jedním z nich byla finanční náročnost 
udržování cca 5 000 úkrytů, ale zejména skutečnost, že uvedení úkrytu 
do stavu, kdy je schopen poskytnout ochranu je časově náročné (až 24 
hodin) a tudíž pro řešení ochrany obyvatelstva při vzniku průmyslových 
haváriích a živelních pohromách je použití těchto úkrytů nereálné.  (po-
kračování příště)

Pro Hasičské noviny zpracoval Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. 
Zdroj ilustračního obrázku: grafické zobrazení (volné dílo wiki) 

zbraní hromadného ničení: (zleva) jaderné zbraně, 
biologické zbraně, chemické zbraně

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

Tichým  zabijákem  se  nazývá 
plyn,  který  je  jedovatý,  lehčí  než 
vzduch, je to oxid uhelnatý.  Zvláště 
nebezpečné  jsou  nevětrané malé 
místnosti,  jako  jsou  například 
koupelny s hořící karmou. Pokud 
se při hoření plyn dokonale nespa-
luje, vzniká oxid uhelnatý. Protože 
je  lehčí  než  vzduch,  hromadí  se 
v horních vrstvách. Člověk, který 
se například delší  dobu koupe ve 
vaně a pak se najednou postaví, se 
ve  větší  výšce  nadýchá  koncent-
rovaného oxidu uhelnatého. Může 
se mu  zatočit  hlava  a  záleží  pak 
na okolnostech, zda se mu podaří 
dostat se z vany včas nebo ne. Oxid 
uhelnatý  je  jedovatý  plyn,  který 
je lehčí než vzduch, se vzduchem 
tvoří výbušné směsi. Oxid uhelnatý 
se váže na červené krevní barvivo 
a vytváří  tzv. karboxihemoglobin 
v důsledku toho se kyslík nemůže 
dostat  do  těla. Tady  je  totiž  pro-
blém, že oxid uhelnatý není vidět 
ani  cítit.  Lidé mohou  pozorovat 
bolest hlavy, malátnost. Oxid uhel-
natý ovlivňuje nervový systém. 

V posledních  letech  se na  trhu 
rozšířila  nabídka moderní  byto-
vé  dekorace  –  krbů  na  biopalivo 
(„biokrbů“). Jejich většímu prodeji 
a užívání zprvu bránila vyšší cena, 
ale  toto  již  dnes  neplatí. Biokrby 
vyráběné  různými  výrobci  jsou 
dodávány  i mnoha  internetovými 
obchody,  kdy  jde  často  o  dovoz 
ze  zahraničí. Hlavními výhodami 
biokrbů jsou možnost instalace do 
míst, kde nelze  instalovat  tradiční 
krb, kde není kouřovod a jejich fi-
nančně nenáročný provoz. Biokrby 
jsou  vhodné  pro  interiéry,  terasy 
i  venkovní  prostory. Mohou  být 
umístěny jako dekorace na stole, je 
možné je zavěsit na stěnu, vestavět 
nebo nechat volně stojící v prostoru. 
Neznečišťují místnosti kouřem a sa-
zemi. Reklamy uvádějí jednoduchou 
instalaci  a  dále  pak  již  bezpečný 
a bezproblémový provoz. Jenže  je 
vše tak bezproblémové a bezpečné, 
jak  to  vypadá  na  první  pohled? 
Praxe ukazuje,  že  tento  typ krbu 
lze většinou bezpečně provozovat 
za předpokladu, že uživatel dodrží 
návod  k  použití. Kromě nutnosti 
větrat  prostory  kde  jsou  biokrby 
užívány,  vzhledem  ke  spotřebě 

Ve středu 22. ledna se konal 13. 
ročník tradičního závodu „O pohár 
ředitele Hasičského  záchranného 
sboru hl. m. Prahy v běžeckém ly-
žování“ v Bedřichově.  Na start le-
tošního závodu se postavilo celkem 
38 mužů a 4 ženy z celé ČR. Ab-
solutním vítězem závodu na  trati 
dlouhé 12 kilometrů se stal s časem 
29 minut 34 vteřin závodník z HZS 
Olomouckého kraje Jaroslav Hýbl. 
Mezi  ženami vyhrála  s  časem 39 
minut 59 vteřin Simona Kozlová, 
za ní na druhém místě se umístila 
Kateřina Hon  s  časem  47 minut 
a 24 vteřin, obě závodnice z HZS 
Libereckého kraje. V početně nej-
nabitější kategorii 40–49 let vyhrál 
závodník  z  Olomouckého  kraje 
Milan Smatana,  čas  30 minut  22 

Oxid  uhelnatý  (CO)  vzniká 
neúplným  spalováním  různých 
paliv, včetně uhlí, dřeva, dřevěného 
uhlí,  oleje,  petroleje,  propanu  či 
zemního plynu. Zařízení poháně-
ná  spalovacími motory,  jako  jsou 
přenosné  generátory,  automobily, 
sekačky  na  trávu  také  produkují 
oxid uhelnatý. Současný trend ome-
zování tepelných ztrát u obytných 
budov  vede  k  tomu,  že  uživatelé 
bytů  utěsní  okna  a  dveře  svého 
obydlí  takovým způsobem,  že  se 
nedostává vzduchu pro  spalování 
v  plynovém  spotřebiči.  Proto  je 
nutné  při  jakýchkoliv  i  drobných 
stavebních  úpravách  (např.  i  vý-
měna  vnitřních  dveří  apod.) mít 
na paměti, že každý spotřebič, ve 
kterém dochází ke spalování pali-
va, musí mít zajištěný i dostatečný 
přívod vzduchu. 
Při  nesprávné  údržbě  nebo 

provozování  tepelného spotřebiče 
může vznikat nedokonalým spalo-
váním oxid uhelnatý.

Zdroj: 
HZS Pardubického kraje

vzdušného kyslíku a vývoji oxidu 
uhličitého, se uživatel může setkat 
také s nebezpečím vzniku požáru, 
který může zničit nejen majetek, ale 
i ohrozit lidské životy. Byla zjištěna 
skutečnost, že v ČR není certifikace 
této  „dekorace“  povinná. Nejsou 
tak  dány  konstrukční  standardy 
(normy),  které  by měly  stanovit 
bezpečnostní minima.  Jen někteří 
renomovaní  zahraniční  výrobci 
mají  krby  certifikovány  (v  rámci 
ČR byla zjištěna jediná společnost 
provádějící  certifikaci TÜV SÜD 
Group). Dále pak byl u některých 
krbů  renomovaných výrobců uvá-
děn odkaz na certifikaci v zahraničí 
(např.: Švédsko,  certifikační orga-
nizace SITAC). Na  základě  výše 
uvedených  zjištěných  skutečností 
lze konstatovat, že provoz biokrbu 
skrývá  reálná nebezpečí ohrožení 
materiálních hodnot a zdraví jejich 
uživatelů.  Scházející  legislativa 
pro  tyto  krby  umožňuje  prodej 
a provozování zařízení, které nemají 
bezpečnostní prvky a nejsou dány 
standardy pro  specifikování  rizik 
uváděných v návodech.

dle zprávy kpt. Ing. Tomáš 
Erban, HZS ČR

vteřin, který obhájil v této kategorii 
další vítězství v řadě. Za ním dora-
zil na druhém místě Jiří Vavruška 
reprezentant  HZS  Libereckého 
kraje s časem 31 minut 14 vteřin. 
Třetí místo  obsadil  Josef Kroupa 
z HZS Ústeckého kraje s časem 32 
minut 43 vteřin. Tradičního závo-
du  se  za HZS Libereckého kraje, 
kromě výše  zmíněných,  účastnili 
také Radek Musil  a  Jaroslav Ze-
man. Dvanáctikilometrový  závod 
vedl z Nové louky přes Hřebínek, 
Točnu  na  Kristiánov  a  zpět  do 
cíle k Šámalově chatě. Po závodě 
si  účastníci  vychutnali  tradiční 
kachnu a čekala na ně také tombola. 

por. Bc. Lucie Hložková 
Foto: npor. Ing. Radek Hon

Po třinácti letech pobytu v USA 
jistě již naturalizovaný Newyorčan 
Milan Světlík  (35) původem však 
z východočeského Náchoda, hodlá 
v červnu tohoto roku překonat jen 
pomocí síly svalů Atlantický oceán. 
Pokud se mu to podaří, bude prvním  
Čechem, který se zapíše do sezna-
mu, který  započal  jménem  Johna 
Fairfaxe,  jenž  úspěšně  vesloval 
Atlantikem v  roce 1969  (na  trase 
Kanárské ostrovy – Florida, délka 
cesty 8 000 kilometrů). Trvalo mu 
to půl roku a  jak média zazname-
nala,  zápasil  přitom  se  žraloky, 
bouřlivým počasím, a sáhl si až na 
pokraj vlastních sil. Bude se psát rok 
2020 až Milan Světlík vypluje vstříc 
podobnému dobrodružství.

  
Z Manhattanu 
do Británie
Jeho člun postavila britská firma 

Rannoch Adventure. Plavidlo Milan 
pojmenoval  Czech Mate, což se dá 
do češtiny přeložit jako Český ká-
moš. „Chtěl jsem, aby se ve jménu 
člunu odrazilo,  že  jsem původem 
z Čech.  Jsem na naši  zemi velmi 
hrdý,“ říká Milan. Cesta by mu měla 
trvat přibližně 2,5 měsíce. Místem 
pravděpodobného vyplutí v červnu 
2020 bude  ostrov Manhattan,  cí-
lem bude souostroví Isles of Scilly 
u pobřeží Velké  Británie. Zdrojem 
elektrické  energie  budou  solární 
panely. V kabině budou poskytovat 
energii  pro    navigaci,  vysílačku, 
světlo  včetně možnosti  dobíjení 

Tichý zabiják

Co si také zabalit, když chcete převeslovat Atlantický oceán? 
Hasicí přístroj!

záznamových  zařízení  –  kamery 
a  fotoaparátu.  Pitnou  vodu  bude 
mořeplavec získávat filtrací mořské 
vody pomocí speciálního zařízení. 
„Setkání  s  velkými mořský  zví-
řaty,  velrybami  nebo  žraloky,  se 
neobávám, naopak se na ně těším. 
Mám se žraloky zkušenosti z potá-
pění a vím, že lidé nejsou na jejich 
běžném  jídelníčku. Také  severní 
Atlantik, kudy budu veslovat, není, 
vzhledem  k teplotě vody a množ-
ství živin ve vodě obsažených, tak 
zarybněnou  oblastí  jako  střední 
Atlantik či Pacifik,“ doplňuje Milan.  
Člun bude navigován pomocí malé-
ho počítače a zanesen do globálního 
informačního  systému,  aby  byl 
v reálném čase identifikovatelný pro 
ostatní plavidla. Kdokoli bude chtít 
sledovat trasu plavby Czech Mate, 

může tak učinit na webové stránce 
www.milanrows.com

Příběh velké plavby
„Chtěl bych lidi  motivovat a in-

spirovat, aby si plnili svoje cíle a sny. 
Ať už v podobě mimořádného spor-
tovního výkonu nebo  i v běžném, 
každodenním životě. Podle mého 
názoru  je  důležité,  abychom dali 
našim životům cíl, naplnili je příbě-
hem a inspirací. Naše životy žijeme 
často  zprostředkovaně  v  nějaké 
virtuální  realitě,  v  sociálních mé-
diích. Pak jednoduše zapomínáme, 
že život je dar, který jsme dostali, 
aby každý jednotlivý život mohl být 
výjimečný a originální,“ říká o plá-
nech své mimořádné cesty dlouhé 
přes 5 000 kilometrů  Milan Světlík.

Riziko požáru? 
Hasičské  noviny  položily Mi-

lanovi  Světlíkovi  otázku,  jakým 
způsobem bude  jeho člun zajištěn 
proti riziku požáru?
„Přímo  v  kabině  mám malý 

hasicí  přístroj.  Jedná  se  de  facto 
o součást standardního povinného 
vybavení. Můj  člun  je  vyrobený 
ze  skelného  vlákna,  které  se  jen 
tak nevznítí. Zároveň je poháněný 
vesly,  takže  nepovezu  ani  žádné 
pohonné hmoty pro motor. Riziko 
vzniku  požáru  přichází  v  úvahu 
v  čase,  kdy  se  budu  připravovat 
teplé  jídlo. Používat k  tomu budu 
malý  plynový  vařič.  Na  člunu 
tak budou uskladněné a k využití 
připravené malé  tlakové  nádoby 
s  plynem. Mělo  by  se  jednat  asi 
o 3–4 tlakové nádoby o objemu půl 
litru. Určitě se chci při manipulaci 
s ohněm chovat na malém prostoru 
člunu  s maximální  obezřetností. 
Pokud  to  počasí  dovolí,  přípravě 
jídla  a manipulaci  s  vařičem  se 
chci prioritně věnovat venku, mimo 
vnitřní kabinu.“

  Připravil Mirek Brát
Foto archiv MS

Hasiči na lyžích

Na téma biokrby
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Pantheon „bohů ohně“
Při pohledu na oheň můžete, z leknutí, 

úžasu  či  bázně  proslovit  ono  obligátní: 
Pane  bože! V případě  některých kultur 
jste ovšem mohli  (či stále  ještě můžete) 
přidat  i  jméno božské bytosti vládnoucí 
ohněm. Připravili jsme pro vás malý ce-
losvětový pantheon bohů ohně. Jednoho  
prémiového  boha  ohně  navíc  najdete, 
pokud vyluštíte naši křížovku:  

indický – Agni
řecký – Hefaistos
římský – Vulcanus
slovanský – Svarog
egyptský – Harmachet
mayský – Kawil
čínský – Chongli
basklický – Eate
japonský – Kagucuči
etruský – Sethlans
germánský – Loki

Galaodpoledne hasičského 
sportu

ZAUJALO NÁS...

Nová technika pro profesionály  
i dobrovolníky
V lednu 2020 převzal Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

od Olomouckého kraje  do  užívání  dva  kusy  speciálních  technických 
automobilů. Naopak Hasičský záchranný sbor předal dva kusy doposud 
využívaných cisternových automobilových stříkaček jednotkám sboru 
dobrovolných hasičů Města Konice a obce Jindřichov (okres Přerov).  Slav-
nostního předání zásahové techniky se zúčastnil předseda Vlády České 
republiky Andrej Babiš, hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, 
a krajský ředitel HZS Olomouckého kraje Karel Kolářík. Pořizování nové 
speciální techniky HZS a předávání stávající techniky HZS na obce je 
výsledek vynikající dlouhodobé spolupráce mezi hasiči a Olomouckým 
krajem. Město Konice převzalo pro svoji jednotku cisternovou automobi-
lovou stříkačku IVECO, která sloužila na požární stanici HZS v Konici, 
toto vozidlo nahradí stávající zastaralé vozidlo LIAZ L101 z roku 1980. 
Obec Jindřichov převzala pro svoji jednotku cisternovou automobilovou 
stříkačku MAN, která sloužila na požární stanici HZS v Hranicích, toto 
vozidlo nahradí stávající zastaralé vozidlo TATRA 138 z roku 1970. 

Zdroj HZS Olomouckého kraje

1.  Požáry ve sklepních prosto-
rech jsou charakteristické:

a)  intenzivním  plamenným hoře-
ním

b)  zvýšenou  spotřebou hasebních 
látek

c)  silným zakouřením

Na téma: Hašení požáru ve sklepních prosto-
rech budov
Požáry ve sklepních prostorech budov jsou charakterizovány: vysokou 

teplotou v  celém prostoru  bez  podstatného  rozdílu  teploty  u  podlahy 
a  stropu. Silným zakouřením zpravidla  bez  zřetelné  neutrální  roviny 
a zakouřením přilehlých schodišť a chodeb. Nedostatkem světla. Členitostí 
sklepního prostoru a nedostatkem potřebného počtu vchodů a okenních 
otvorů. Přítomností technických rozvodů (voda, plyn, odpady). Sklado-
váním různých, často snadno hořlavých nebo jinak nebezpečných mate-
riálů. Možností rozšíření požáru do dalších podlaží budovy instalačními 
šachtami, větracími a jinými otvory, přenosem tepla. Ohrožením velkého 
počtu  osob  kouřem unikajícím  schodišťovým prostorem  se  vznikem 
paniky a ztíženou evakuací.
Test: (správné odpovědi najdete  „pod čarou“, zdroj testu s laskavým 

svolením webu pozary.cz)

Otestujte si své hasičské znalosti!

Fotosoutěž 
HN stále
probíhá!

2.  Při pohybu ve sklepních pro-
storech:

a)  využíváme vodicího  lana nebo 
hadice

b)  postupujeme  pozpátku,  čelem 
k východu

správné odpovědi: 1c, 2a, 3b, 4b, 5c

c)  sundáním  rukavice  ověřujeme 
rozdíly teplot u země a u stropu

3.  Zastavení vody a plynu pro 
celý objekt se:

a)  provádí okamžitě při průzkumu
b)  je nutno nejprve zvážit dle ne-

zbytnosti
c)  se při požáru sklepních prostor 

neprovádí

4.  Odvětrání sklepních prostor se 
provádí:

a)  schodišťem budovy  a  okny  na 
něm

b)  přímo do venkovních prostor
c)  pouze po dobu hašení

5.  Sklepní prostory je v někte-
rých případech vhodné:

a)  uhasit velkým množstvím vody 
kompaktními proudy

b)  ochlazovat za pomocí deflektorů
c)  zaplnit lehkou pěnou

Patronem hasičů  je  sv. Florián, 
patronem  fotografů  sv. Veronika. 
Jak jsme vás již informovali v mi-
nulém vydání Hasičských  novin, 
přizvali jsme symbolicky tyto dva 
světce k patronaci nad první roční-
kem Fotosoutěže Hasičských novin.  
Připomínáme  tak,  že    do  sou-

těže jsou přijímány snímky, které 
zachycují  činnost  sborů  dobro-
volných  hasičů  (SDH)  i  jednotek 
sborů dobrovolných hasičů (JSDH). 
Může  se  jednat  o  snímky  ze  zá-
sahů  i  z  kulturních,  sportovních 
a společenských akcí s účastí dob-
rovolných hasičů. Snímky mohou 
být  pořízeny  digitálním  fotoapa-
rátem  i mobilním  telefonem. Do 
soutěže  jsou  přijímány  i  snímky, 
které  vznikly  na  klasický  kino-
film (v tom případě je však nutné 
fotografie před odesláním „digita-
lizovat“ prostřednictvím scaneru).   
Hasičská  technika na snímcích je 
samozřejmě vítána. Abychom dali 
šanci  všem  generací,  uskuteční 
se soutěž ve třech kategoriích: do 
13  let věku, 13–18  let,  nad 18  let 
věku. V každé kategorii oceníme 
tři nejlepší snímky. Vítězné snímky  
otiskneme v Hasičských novinách. 
Pro  prezentaci  došlých  fotografií 
rovněž  využijeme  web  Hasič-
ských novin a náš Facebook, kde 
„lajky“ návštěvníků určí  výherce 
i zvláštní – divácké ceny. Fotografie 
přijímáme  na  elektronické  adre-
se:  hasicskenoviny@post.cz. Do 
předmětu zprávy, prosím, napište 
Fotosoutěž  2020.  Nezapomeňte 
uvést název fotografie, čas a místo 
pořízení,  vaši  poštovní  adresu, 
věk (dosažený v tomto roce) a  te-
lefonický kontakt. Každý účastník 
může do soutěže zaslat pouze jednu 
fotografii, barevnou či černobílou. 
Formát fotografie JPG. Maximální 
velikost jedné fotografie do 3MB. 
Do  soutěže  nebudou  přijímány 
fotografie  zmenšené  pro  elektro-
nický přenos. Snímky do soutěže 
přijímáme do 20. března t.r.

redakce

V den,  kde  kalendářní  datum 
vytvoří číslo 112, tedy 11. 2., slaví-
me Evropský den tísňové telefonní 
linky 112. Připomeňme pro úplnost, 
že  v  roce 1991 Rada Evropského 
společenství  vydala  rozhodnutí 
č.  91/396/EEC ze dne 29.  červen-
ce  1991  o  zavedení  jednotného 
evropského čísla tísňového volání. 
Stalo  se  tak  především  z  důvodu 
usnadnění komunikace s tísňovými 
službami v  rámci Evropské unie, 
protože došlo k výraznému nárůs-
tu  soukromých  i  služebních  cest 
v rámci Evropy. Realizace zavedení 
jednotného evropského čísla tísňo-
vého volání 112 v České republice 
proběhla na základě usnesení vlády 
č. 391/2000 ze dne 19. dubna 2000, 
ve znění usnesení vlády č. 350/2002 
ze dne 3. dubna 2002. 
Zajímavostí  je,  že  na  základě 

rozhodnutí Českého  telekomuni-
kačního úřadu proto bylo uvolněno 
telefonní číslo 112, na kterém byla 
do  roku 1998 provozována  služba 
informace o přesném čase.

V sobotu 29. února 2020 se na stanici HZS Příbram uskuteční další ročník netradiční 
halové soutěže ve výstupu do čtvrtého podlaží  cvičné věže pomocí  jednohákového 
žebříku. Prvním majitelem putovního poháru se v roce 2018 stal David Dopirák z HZS 
Domažlice, v kategorii žen ve stejném roce kralovala na věži Kamila Bartošková z SDH 
Horní Cerekev. Loni zvítězili Vladislav Filip z HZS Kolín a Šárka Jiroušová z SDH Poniklá.

Příbramská věž 2020 „112“ 



Pozvánka do Hasičského 
muzea v Chrastavě

 Hasičské muzeum v Chrastavě 
(Liberecký  kraj)  má  svoje  po-
čátky  v  roce  1988.  Při  oslavách 
120. výročí vzniku místního sboru 
dobrovolných  hasičů  byly  vysta-
veny některé exponáty historické 
hasičské techniky, které před tím 
dobrovolní  hasiči  vlastnoručně 
zrenovovali. Vystavená  technika 
vzbudila  v  široké  veřejnosti  ob-
rovský zájem a tak při hodnocení 
oslav  padla  ve  sboru myšlenka 
soustředit  vystavené,  opravené 
exponáty  a  další materiál,  který 
na  renovaci  teprve    čekal    do 
jednoho místa.      Začalo  období 
hledání  vhodného  objektu  k  za-
mýšlenému využití. Některé tipy 
na  vhodné  objekty  ztroskotaly 
na  finanční  otázce.  Jiné  vhodné 
objekty majitelé  nechtěli  vůbec 
prodat ani pronajmout. Až koncem 
roku  1990  padla  volba  na  starý 
objekt kravína z 18. století, který 
od  zrušeného Státního statku pře-
vzal Městský úřad.   Po několika 
kolech vyjednávání se zastupiteli 
města byl uvedený objekt převe-
den  sboru  dobrovolných  hasičů 
k  využití  na  expozici  historické 
hasičské techniky.  Původní, velmi 
hezká historická stavba byla však 
v  žalostném  technickém  stavu. 
Práce na rekonstrukci objektu si 
vyžádala obrovské, víceleté úsilí.  
V  roce  1994  získali  hasiči  pro 
muzeum další prostory v objektu, 
které však byly rovněž ve špatném 
technickém  stavu.  Po  zvážení 

Poskytnutí  technické  po-
moci  při  záchraně  zavalené 
osoby v Třebechovicích pod 
Orebem

Dne 6. 8. 2019 v 9:28 hod. při-
jalo krajské operační a informační 
středisko HZS Královéhradeckého 
kraje hlášení o sesunu zdi na mla-
dého muže.  Jednotky po příjezdu 
na místo zjistily, že muže zavalila 
zhroucená nosná zeď při provádění 
výkopových prací v části sklepního 
prostoru pod chodníkem před byto-
vým domem. Zasahující hasiči pra-
covali na místě události intenzivně 
od doby ohlášení události dlouhých 
dvanáct hodin, než se podařilo vy-
prostit zavalenou osobu. Vzhledem 
k nestabilitě  prostředí,  která  byla 
způsobena  zhroucením nosné  zdi 
a značným podkopáním sklepních 
prostor, projevili  všichni přítomní 
hasiči velké osobní nasazení a sta-
tečnost zejména v počátcích zásahu, 
kdy  nebyl  zřejmý  stav  závalem 
postižené osoby. Nasazení jednotek 
však nepolevilo ani po zjištění, že 

Plány  chrastavských  dobrovol-
ných hasičů se podařily dokončit. 
Vznikla  velkolepá  expozice  ha-
sičského muzea,  které  je  jednou 
z největších expozic tohoto druhu 
v  České  republice. Mezi  expo-
náty muzea  najdete  i  hasičskou 
přilbu,  kterou  daroval  záchranář 
Thomas Coleman  z New Yorku, 
který se 11. září 2001 zúčastnil na 
záchraně lidských životů při pádu 
dvou věží Světového obchodního 
centra  (World  Trade Center)  na 
Manhattanu v New Yorku. 

Vlastní webové stránky muzea 
najdete na http://hasicske-muzeum-

-chrastava2.webnode.cz

Znepokojivé  šíření  koronaviru  s Číny  poutá  pozornost  na 
krizové scénáře složek IZS. Důležitou úlohu v nich mají i hasiči, 
kteří postupy pro šíření vysoce nakažlivých nemocí v minulosti 
pravidelně  trénovali. Hlavním  cílem    společných  taktických 
cvičení složek IZS bylo ověření si činnosti a postupu složek při 
mimořádné události s přítomností pacienta, u kterého existuje 
podezření na vysoce nakažlivou nemoc. Mezi tyto činnosti patří 
mimo jiné činnost operačních středisek složek IZS  v operačním 
řízení, systém vyrozumění, činnost a koordinace složek IZS při 
realizování transportu, opatření při uzavírání prostoru mimo-
řádné události  nebo také zamezení vstupu nepovolaných osob, 
a  další. V minulosti  byla  realizována  specializovaná  cvičení, 
která řešila například nákazu virem Ebola či horečkou Lassa. 

Ilustrační foto: mf.

několika  stavebních  variant  bylo 
rozhodnuto, že nový objekt bude 
využit jako hlavní vstupní prostor 
do muzea a ve zbývající části bude 
hasičská hospoda. Otevření muzea  
hasičské  techniky  v  Chrastavě 
se  uskutečnilo  21.  června  1997. 
Uvedením  do  provozu  skončila 
další  etapa  výstavby.  V    letech 
1998–2000  byly  dokončeny  po-
slední  stavební  úpravy  a  objekt 
byl  připraven  pro  vystavení  dal-
ších  exponátů.  Na  rekonstrukci  
Hasičského muzea  v  Chrastavě 
bylo zdarma odpracováno 17 758 
brigádnických  hodin.  Finanční 
náklady  činily  2.042.000  Kč. 

Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice

Chcete mít jistotu, že při zásahu nic nepřehlédne-
te? Investujte do kvalitního zobrazení u  hasičské  
termokamery. Zároveň Vás naučíme, jak co  
nejefektivněji používat termokaremu Dräger UCF 
druhé generace při zásahu.
Taktická termokamera Dräger UCF 6000  
za 116.628 Kč s DPH

Myslete na svoji bezpečnost, používejte ochranné 
prostředky, které jsou kompatibilní a navzájem se 
podporují. Tím si vytvoříte komfortní a bezpečný 
celek. Produkty značky Dräger se navzájem doplňují 
– například maska FPS 7000 a přilba HPS 7000.
Přilba Dräger HPS 7000 H1 signálně žlutá 
od 5.830 Kč s DPH

l prodej@draeger.com l www.draeger.com 
l servis@draeger.com l Tel. +420 272 011 851Dräger. Technika pro život

Dýchací přístroj PSS 4000 přináší spojení kvality, 
spolehlivosti, odolnosti, komfortu, bezpečí, snadné 
ovladatelnosti a údržby. Servisní podpora dýchací 
techniky po celé ČR.
Kompletní dýchací přístroj Dräger PSS 4000 
od 35.365 Kč s DPH
(nosič, maska, plicní automatika, tlaková lahev)

Vzdělávací středisko Ivana Kubičková – T. E. P., s. r. o., nabízí v Praze kurzy v oblasti 
PO, BOZP a ekologie. Bližší informace tel. 603 441 171 nebo www.tep-kubickova.cz.

Bilance 2019: Nejnáročnější zásah minulého 
roku pro hasiče v Královéhradeckém kraji

zavalená  osoba  bohužel  pod  zdí 
nepřežila a všichni intenzivně pra-
covali  na vyproštění  a  především 
pak na stabilizaci okolního prostře-
dí, aby zabránili dalším případným 
škodám na zdraví a majetku osob. 
Zasahující jednotky: Stanice Hradec 

Králové,  ZÚ HZS ČR – Hlučín, 
JSDH Třebechovice pod Orebem, 
JSDH Týniště nad Orlicí

Martina Götzová, 
tisková mluvčí 

Foto: HZS Královéhradeckého 
kraje

Krizové scénáře

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 150 112

PAVLIŠ A HARTMANN
VÝROBA POŽÁRNÍ TECHNIKY

PAVLIŠ A HARTMANN, spol. s r.o.
V Telèicích 249
Chvaletice
533 12

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

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

Prùmìr výtlaèného hrdla: 3´´ 4´´

Maximální výtlaèná výška: 22 m 32 m

Maximální sací hloubka:

Maximální prùtok: 1000 l/min 1400 l/min

Typ:

Max. výkon: 4,1 kW / 3 600 ot./min 6,5 kW / 3 600 ot./min

Palivo:

Objem palivové nádrže: 3 l 6 l

Množství motorového oleje: 0,6 l 1,1 l

Systém zapalování:

Systém startování:

Typ zapalovací svíèky:

Celková hmotnost: 27 kg 49 kg

ROZMÌRY� (D x�Š x�V) 505 x 380 x 440 mm 630 x 450 x 565 mm

Šòùrový startér

BPR4ES (NGK)

8 m

TCI

MOTOR

Ètyødobý, OHV, benzínový, chlazený vzduchem

Bezolovnatý benzín BA 95
Cena

PH - Progress 

1000

PH - Progress 

1400
bez DPH 9 080 Kè 16 920 Kè

s DPH 10 987 Kè 20 473 Kè

Kat. èíslo vv 480 vv 481


