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Základní kámen zbrojnice v Kostelci na Hané Zvony proti zkáze

Vážení čtenáři Hasičských novin, 
i naše periodikum se musí vyrovná-
vat z  důsledky šíření onemocnění  
COVID 19. Vládní opatření za-
měřená na snížení pandemického 
působení koronaviru se pochopitelně 
dotýkají řady aktivit, o kterých vás 
v Hasičských novinách informujeme. 
Noviny našeho typu (s periodou vydá-
ní 1× za 14 dní) nedokážou reagovat 
na vzniklou situaci tak rychle jako 
elektronická a další média. Z  toho 
důvodu najdete na stránkách tohoto 
vydání novin i pozvánky na některé 
akce či informace, které mohly být 
v  době práce na tomto novinovém 
vydání  aktuální. Během krátké doby 
se však mohl jejich status změnit. 
Prosím vás tedy jako čtenáře o jistou 
shovívavost. I my se budeme samo-
zřejmě snažit co nejlépe se přizpůso-
bit nové situaci. Pro zcela aktuální 
informace si vás dovolíme odkázat 
na stránky Sdružení (SH ČMS) na 
adrese www.dh.cz.      Mirek Brát  
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Hasiči „na síti“Hasičské muzeum  
ve Všetatech

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

Výcvik královéhradeckých hasičů na tamní Bílé věži. Působivý snímek se zajímavou kompozicí si zaslouží prezentaci ve větším formátu.(Textem jsme toto cvičení již před-
stavili v minulých vydáních Hasičských novin). Foto: mf.

V návaznosti na rozhodnutí Mi-
nisterstva zdravotnictví České re-
publiky, v souvislosti s opatřeními 
k ochraně obyvatelstva a prevenci 
před dalším šířením onemocnění 
COVID-19, způsobeným novým 
koronavirem SARS-CoV-2, byli od 
6:30 hodiny ranní 9. 3. až do odvo-
lání nasazeni hasiči na deseti kont-
rolních stanovištích umístěných na 
vybraných hraničních přechodech.  
Jednalo se o tyto hraniční přecho-
dy: Lanžhot – Brodské (SVK), 
Hatě – Kleinhaugsdorf (AUT), 
Mikulov – Drasenhofen (AUT), 
Dolní Dvořiště – Wullowitz (AUT), 
Strážný – Philippsreuth (DEU), 
Rozvadov – Waidhaus (dálnice) 
(DEU), Folmava – Furth im Wald 
(DEU), Železná Ruda – Bayerisch 
Eisenstein (DEU), Pomezí nad 
Ohří – Schirnding (DEU), Petro-
vice – Altenberg (DEU) Smyslem 
těchto kontrolních stanovišť je 
namátková kontrola osob, při 
jejich vstupu na území ČR cestou 
uvedených hraničních přechodů, 
a případně zachycení osob, jejichž 
tělesná teplota převýší 38 °C. Lidé, 
kteří takto vstupují na území ČR, 
současně dostávají informace o ně-
kterých opatřeních přijatých v ČR 
proti šíření onemocnění COVID 
-19. Hasiči na těchto stanovištích 

Situace, kdy silný vítr způsobuje 
rozsáhlé výpadky při dodávkách 
elektrické energie, je častým prů-
vodním jevem nestabilního kli-
matu. Na odstraňování následků 
vichřic a orkánů spolupracují vždy 
ruku v ruce hasiči s distributory 
elektrické energie. Za účelem 
efektivnější spolupráce byla na 
základě zkušeností s orkánem 
Herwart a následných praktických 
cvičení na téma dopadů dlouhodo-
bých výpadků dodávek elektrické 
energie vytvořena platforma pro 
automatizovanou výměnu dat mezi 
informačním systémem HZS ČR 
a dispečerskými řídicími systé-
my distribučních společností. Ve 
čtvrtek 5. března 2020 na půdě 
MV – generálního ředitelství HZS 
ČR podepsaly ČEZ Distribuce, 
a. s., E.ON Distribuce, a. s., a Ha-
sičský záchranný sbor ČR oficiální 
dohodu o spolupráci. Předmětem 
uzavřené dohody je vzájemná 
spolupráce při řešení mimořád-
ných událostí nebo krizových 
situací spočívající ve vytvoření 
automatizovaného systému pro 
předávání informací o lokalizaci 
místa mimořádných událostí, u kte-
rých operační střediska HZS ČR 
vyžadují součinnost s havarijními 
četami distribučních společností. 
Zároveň HZS ČR jeho prostřed-
nictvím přijímá od distributorů in-
formace o poruchách na distribuční 
soustavě, seznam jimi postižených 
adres a předpokládané době jejich 
odstranění, a to při každé změně 
ve stavu poruchy nebo počtu po-
ruchou dotčených odběrných míst. 

Zdroj HZS ČR

Vzhledem k omezení pořádání 
akcí s větším počtem osob a vývo-
ji, který nelze předpovědět, bylo 
odloženo  konání  II. kola Českého 
halového poháru v běhu na 60 m 
s překážkami – Jablonecké šedesát-
kování. Odloženy byly i akce Jab-
lonecká hala dorostu a Jablonecká 
hala dospělých.  Závody v termínu 
21. a 22. března 2020 a 28. a 29. 
března 2020 se tedy neuskuteční. 
Předpokládané náhradní termí-
ny v hale budou 3. a 4. října a 10. 
a 11. října 2020. V jaký den bude 
daná kategorie, bude upřesněno 
organizátorem.

teploty tyto ochranné pomůcky: 
respirátor, ochranný štít s plexi-
sklem, a latexové rukavice. Při 
případném dalším kontaktu s oso-
bou, u které byla zjištěna tělesná 
teplota vyšší jak 38 °C, nebo při 
kontrole osob v autobuse, použí-
vají příslušníci HZS ČR ochranný 
jednorázový oděv. Pokud některý 
z hraničních přechodů nemá do-
statečné zázemí pro zřízení těchto 
kontrolních stanovišť, zabezpe-
čují hasiči kontejner pro nouzové 
přežití, jako týlové zabezpečení, 
který bude sloužit jak hasičům, tak 
policistům a celníkům.

dle zprávy pplk. Mgr. Nicole 
Studené,  tiskové mluvčí MV-

-generální ředitelství HZS ČR 

plní úkoly v součinnosti s Policií 
ČR a Celní správou ČR. Na 3 
stanovištích (Rozvadov, Lanžhot, 
Petrovice) jsou zastoupeny všechny 
tři uvedené bezpečnostní složky, na 
zbývajících 7 jsou vždy příslušníci 
HZS ČR, a buď příslušníci Poli-
cie ČR, nebo Celní správy ČR. 
Velitelem stanoviště je zpravidla 
příslušník PČR. Na stanovištích, 
kde není Policie ČR zastoupena, je 
velitelem příslušník Celní správy 
ČR.  Úkolem příslušníků HZS ČR 
na stanovištích je primárně měření 
tělesné teploty osob bezdotykový-
mi teploměry, které dodalo Mini-
sterstvo zdravotnictví ČR, a které 
na stanoviště distribuovala Policie 
ČR. Hasiči používají při měření 

Hasiči měřili teplotu 
na vybraných hraničních přechodech

Z Národní základny huma-
nitární pomoci ve Zbirohu byl 
6. 3. 2020 za účasti generálního 
ředitele HZS ČR, generálporučíka 
Ing. Drahoslava Ryby, vypraven 
konvoj s materiální pomocí pro 
Řecko. Řecko požádalo o pomoc 
prostřednictvím Střediska pro 
koordinaci odezvy na mimořádné 
události EU v souvislosti s velkým 
přílivem uprchlíků. Ministr vnitra 
Jan Hamáček rozhodl o poskytnutí 
věcné pomoci, která se skládá 
z 10 ks čerpadel, 4 ks elektro-
centrál, 1 000 ks nafukovacích 
matrací, 1 000 ks spacích pytlů, 
1 000 ks vlněných přikrývek, 
1 000 ks ručníků a 10 ks topení do 
stanů. Humanitární pomoc v cel-
kové hodnotě 2.480.000 Kč bude 

Humanitární pomoc Řecku

do Řecka dopravena Hasičským 
záchranným sborem ČR. Konvoj, 
který dnes vyrazil ze Zbirohu, 
se skládal ze 4 nákladních vozů 
Skladovacího a opravárenského 
zařízení HZS ČR, jednoho tahače 
s návěsem Záchranného útvaru 
HZS ČR a dále z velitelského 
vozidla a doprovodného vozidla. 
Na cestu do Řecka bylo vysláno 
celkem 15 příslušníků Hasičského 
záchranného sboru ČR. Česká 
republika poskytuje humanitární 
pomoc zemím postiženým mig-
rační krizí pravidelně. Vybavení 
pro nouzové ubytování bylo již 
dopraveno do Maďarska, Slovin-
ska, Chorvatska nebo Makedonie. 

Foto Jiří Dvořák, HZS ČR

Dohoda
k automatizované 

výměně dat

Odklad sportovních 
akcí v Jablonci
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I v tomto vydání Hasičských no-
vin vás tématická  stránka Událostí 
seznamuje se zásahy za uplynulé 
období, na kterých participovali 
profesionální i dobrovolní hasiči. 
Také naši zemi ohrožuje pande-
mické onemocnění Covid-19. Do 
monitorování a prevence dalšího 
šíření tohoto onemocnění byly 
nasazeny rovněž hasičské jednotky 
(píšeme o tom v jiné části novin). 
Hasiči však stále mají hodně práce 

i při řešení „běžné agendy“ – boje 
s požáry, výjezdy k technickým 
zásahům apod. Boj proti pandemii 
způsobené koronavirem je tak 
otevřením další fronty. Jisté je, že 
tato nová situace bude vyžadovat 
mobilizaci zvýšeného úsilí složek 
IZS, hasičů nevyjímaje. Vytíženost 
profesionálních hasičů pak dále 
potvrdí důležitost, kterou mají dob-
rovolní hasiči v našem záchranném 
systému. 

Krátce

Dne 1. března v 14:26 hodin při-
jali hasiči žádost o pomoc při do-
pravní nehodě osobního automo-
bilu, která se stala u Holešova ve 
směru na obec Tučapy. K události 
okamžitě vyrazili profesionální 
hasiči ze stanice Holešov s jedním 
cisternovým vozem. Jednotka byla 
na místě do čtyř minut. Velitelem 
bylo potvrzeno, že zde došlo k ha-
várii osobního vozu, ve kterém 
cestoval řidič a jedno dítě. Vozidlo 
skončilo na střeše uprostřed komu-
nikace, kterou proto nechal velitel 
okamžitě obousměrně uzavřít. 
Hasiči po zajištění místa nehody 

U tragické dopravní nehody 
dvou osobních automobilů u Sla-
víče na Hranicku zasahovaly 
v pondělí 2. března po 15. hodině 
dvě jednotky HZS OLK. Po nehodě 
zůstali oba řidiči zaklínění v au-
tomobilech. Hasiči je vyprostili 
pomocí speciálních hydraulických 
nástrojů. Jeden řidič byl transporto-
ván LZS do nemocnice, u druhého 
lékař konstatoval smrt. Hasiči 
místo dopravní nehody protipo-
žárně zabezpečili a následně jedno 
z vozidel odstranili ze svodidel 
pomocí technického automobilu 
s hydraulickou rukou. Poté asisto-
vali odtahové službě s naložením 
vozidel a komunikaci uklidili. Kvů-
li náročnému zásahu a následnému 
vyšetřování okolností dopravní 
nehody musela být komunikace 

Nehoda osobního vozu u Holešova
poskytli zraněnému dítěti první 
předlékařskou pomoc a následně 
jej předali do péče posádky zdra-
votnické záchranné služby. Vůz 
byl zajištěn proti nebezpečí vzniku 
požáru a byl u něj vyloučen únik 
provozních náplní. Jakmile policie 
ukončila dokumentaci nehody, byl 
vůz naložen na odtahovou službu 
a povrch vozovky byl uklizen od 
střepů a úlomků, aby mohl být 
obnoven plynulý provoz. Po více 
než dvou hodinách zásahu se ha-
siči vrátili zpět na svou základnu. 

kpt. Ing. Pavel Řezníček,
HZS Zlínského kraje

V neděli 8. března kolem půl 
osmé večer byl na tísňovou linku 
středočeských hasičů oznámen 
požár v zemědělském areálu 
v obci Čečelice na Mělnicku.  
Jedním z volajících byl také sta-
rosta příslušné obce, který uvedl, 
že hoří zastřešená hala bez zdí 
o půdorysu 50 × 20 metrů, kde 
je skladováno seno, sláma a také 
pneumatiky. Po příjezdu první 
jednotky na místo bylo potvrzeno, 
že objekt je požárem zcela zasa-
žen. Protože bylo nutné povolat 
další jednotky s cisternami, roz-
hodl velitel o vyhlášení druhého 
poplachového stupně. Prvotně 
bylo důležité dostat pod kontrolu 
hromadu hořících pneumatik, 
jelikož oheň ohrožoval vozidla na 
sousedním pozemku, která jsou 
zde uskladněna v depozitu. Další 
nebezpečí představovaly dráty 
vysokého napětí, které vedly nad 
areálem. Proto byl povolán technik 
rozvodných závodů, aby elektrické 
vedení odpojil. Místo zásahu bylo 
rozděleno na tři úseky. První byl 
zvenku objektu, druhý uvnitř 
a třetí sloužil k doplňování vody. 
Jelikož bylo nutné celý prostor 
nasvítit, nechal velitel zásahu 

Druhý stupeň poplachu při požáru haly
dovézt dva osvětlovací balóny. 
Zároveň bylo rozhodnuto o po-
volání Záchranného útvaru HZS 
ČR, protože byla potřeba těžká 
technika na rozebírání hromady 
sena a pneumatik. Hrozilo také 
zř ícení zasažené stavby, tak-
že zásah hasičů musel probíhat 
s ohledem na vlastní bezpečnost. 
Ze stanice HZS Mladá Boleslav 
byl k události povolán také kon-
tejner na hašení pneumatik, kdy 
za pomoci těžké techniky byla 
vždy část pneumatik do kontej-
neru ponořena, aby došlo k jejich 
řádnému dohašení. Následně byl 
materiál přeložen na volné pro-
stranství. K zachování akceschop-
nosti stanice HZS Mělník bylo 
nezbytné provést zálohu, o kterou 
se postarala jednotka sboru dobro-
volných hasičů obce Mělník Veh-
lovice-Chloumek. I přes veškerou 
snahu hasičů došlo k poškození 
několika zaparkovaných vozidel 
na sousedním pozemku. Jednotky 
tak musely rozstříhat plot, aby 
zamezily dalšímu šíření požáru. 
Ve dvě hodiny v noci byla nahlá-
šena lokalizace a došlo k postupné 
redukci zasahujících jednotek. 
Kolem čtvrté hodiny ranní byla 

na místě ponechána pouze místní 
dobrovolná jednotka na dohlídku 
požářiště. V osm ráno proběhla 
kontrola, kdy bylo ověřeno, že 
zbytek slámy se nechává kont-
rolovaně dohořet. Zhruba kolem 
14. hodiny dojde k předání místa 
události zástupcům zemědělského 
družstva. Příčina vzniku požáru 
i výše škody jsou předmětem 
dalšího vyšetřovaní. Zasahující 

jednotky: HZS Mělník, Mladá Bo-
leslav, Neratovice a Stará Boleslav 
JSDHO Byšice, Čečelice, Kly, 
Kostelec nad Labem, Mělnic-
ké Vtelno, Mělník Vehlovice 
– Chloumek, Sudovo Hlavno 
a Všetaty, Záchranný útvar HZS 
ČR Jihlava a Zbiroh.

por. Ing. Tereza Fliegerová, 
tisková mluvčí

 HZS Středočeského kraje

Tragická nehoda na Hranicku

přes 3 hodiny uzavřena. Na zásahu 
se podílela také jednotka drážních 
hasičů SŽDC a jednotka dobrovol-
ných hasičů z Hranic.

por. Mgr. Lucie Balážová. 
tisková mluvčí

HZS Olomouckého kraje

Na hořickou stanici přiběhla 
hodinu po půlnoci dne 6. března 
vyděšená žena s tím, že v jejich 
rodinném domě v Kollárově ulici 
hoří v koupelně a požár se neustále 
rozšiřuje. Hasiči okamžitě vyrazili, 
místo události se nacházelo nece-
lých 200 metrů od jejich stanice. 
I na tak krátké cestě se však museli 
potýkat s jedním velkým problé-
mem, špatně zaparkovanými vo-
zidly. Došlo dokonce k poškození 
zásahových i zaparkovaných aut. 
Požár se nakonec podařilo rychle 
lokalizovat. Hasiči provedli prů-
zkum v dýchací technice, prostory 
domu byly silně zakouřeny. Vyho-
řela celá koupelna, požár vznikl od 
pračky. Rozšířil se i do mezis-
tropu, hasiči museli rozebrat část 
konstrukce, aby dohasili i skrytá 
ohniska. Příčina vzniku události 
je předmětem vyšetřování, škoda 
byla vyčíslena na 100 tisíc korun. 
Uchráněné hodnoty představují asi 
2,5 milionu korun, nikdo nebyl na-
štěstí při události zraněn. Na místě 

Špatné parkující auta zdržela hasiče

zasahovali profesionální i dobro-
volní hořičtí hasiči. „Z prvních 
informací, které jsme měli k dis-
pozici od oznamovatelky, nebylo 
jasné, zda se v domě nachází další 
osoby. Spěchali jsme, abychom 
provedli rychlý průzkum a požár 
co nejdříve zlikvidovali. Narazili 
jsme ovšem na nedisciplinovanost 
řidičů, kteří si neuvědomují, že 
na průjezd cisterny je potřebný 
alespoň tři metry široký pruh na 
komunikaci,“ řekl velitel zásahu. 
Při průjezdu komunikací tak do-
šlo k poškození dvou hasičských 
cisteren CAS 20 a CAS 30 HZS 
Královéhradeckého kraje, které 
byly odřené na boku. Škoda na 
vozidlech HZS se pohybuje v řádu 
jednotek tisíc korun, hůře však 
dopadla tři špatně zaparkovaná 

osobní vozidla. Věc nyní vyšet-
řuje policie a nedisciplinovaným 
řidičům zaparkovaných aut hrozí 
pokuta. Podle zákona o provozu 
na pozemních komunikacích musí 
řidiči při parkování zachovat volný 
alespoň jeden jízdní pruh široký 
nejméně tři metry. Realita je však 
často jiná a problém se netýká pou-
ze sídlišť, což potvrzuje i špatná 
zkušenost hořických hasičů. Při 
této nehodě bylo zjištěno, že ko-
munikace měřila v nejužším místě 
2,6–2,7 metru. I taková odchylka 
už znamená pro velkou zásahovou 
techniku neřešitelný problém. Ape-
lujeme proto na všechny řidiče, aby 
přemýšleli nad tím, kde svá vozidla 
zaparkují a používali jen místa 
k tomu určená. Po zaparkování 
by měli dále všichni zkontrolovat, 
zda má volná část komunikace do-
statečnou šířku alespoň tři metry. 
Nikdy totiž nevíte, zda nepojedeme 
příště pomáhat právě vám.

HZS Královéhradeckého kraje 
V mrazírnách hořelo

Tři jednotky hasičů (profesio-
nální z Holic a Pardubic a dobro-
volná z Dašic) likvidovaly v úterý 
3. března v 20:56 hodin požár 
v areálu mrazíren v Dašicích. Hasi-
či museli vyčkat na příjezd elektri-
kářů, a to proto, že došlo k požáru 
elektrických vodičů v trafostani-
ci vysokého napětí. Po vypnutí 
přívodu elektrického proudu hasiči 
požár v 21:42 hodin zlikvidovali. 
Hasiči následně provedli kontrolu 
místa požáru termokamerou, aby 
byla odhalena případná další skrytá 
ohniska požáru. 

Příčina i výše škody jsou nyní 
vyšetřovány. Podle slov vyšetřo-
vatele hasičů došlo pravděpodobně 
k přechodovému odporu na jednom 
přívodním vodiči a následnému 
požáru.

por. Bc. Vendula Horáková, 
tisková mluvčí 

HZS Pardubického kraje 

Poslední únorový týden přija-
la operátorka tísňové linky 112 
Hasičského záchranného sboru 
Kraje Vysočina oznámení o požá-
ru bytu v panelovém domě v ulici 
Zahraničního odboje v Třebíči. 
Na místo události vyjela jednotka 
profesionálních hasičů ze stanice 
Třebíč společně s jednotkou sboru 
dobrovolných hasičů ze Starče.  
V době příjezdu hasičů na místo 
události byl byt v plamenech. Na 
likvidaci požáru hasiči nasadili 
několik vodních proudů. V bytě 
následně objevili bezvládné tělo 

Šest jednotek hasičů zasahovalo 
v úterý 3. 3. 2020 ráno v Jeseníku 
nad Odrou, místní části Blahuto-
vice (okres Nový Jičín) u požáru 
velké zděné stodoly s 84 lisovaný-
mi balíky sena. Hasičům se poda-
řilo uchránit před ohněm všechny 
okolní objekty. Předběžná škoda 
byla odhadnuta na 900 tisíc korun 
(střecha a seno), nikdo nebyl zra-
něn. Příčina vzniku požáru je v še-
tření. Operační středisko hasičů 
bylo o požáru informováno v úterý 
čtvrt hodiny před pátou hodinou 
ranní. Do Blahutovic ihned vyjela 
jednotka HZS Moravskoslezského 
kraje ze stanice Nový Jičín, společ-
ně s ní pět jednotek dobrovolných 
hasičů – Jeseník na Odrou-Hůrky, 
Fulnek, Odry, Suchdol nad Odrou 
a Starý Jičín. 

Už při příjezdu hasičů hořela 
uvnitř celá zděná stodola o půdo-
rysu 30 × 15 metrů, vysoká deset 
metrů, a její střecha se zbortila 
dovnitř. Hasiči se zaměřili vedle 
hašení sena, a to i pomocí výškové 
techniky (automobilového žebříku) 
na ochlazování okolních staveb, 
a všechny je zachránili. Bez další 
škody. 

Během úterního dopoledne zů-
stávaly na místě ještě tři jednotky 
hasičů, které mj. kontrolovaly 
postupné dohořívání útrob stodoly.

HZS Moravskoslezského kraje 

Dne 27. února byly vyslány jed-
notky k úniku neznámé látky v řece 
Svratce pod Brněnskou přehradou. 
Zásah trval několik hodin.  Na hla-
dině řeky se nalézal film neznámé 
látky. Zdroj úniku nebyl zřejmý. 
Hasiči v blízkosti ulice Obvodová 
vytvořili dvě provizorní norné 
stěny a následně asi o 1,5 kilometru 
níže natáhli přes řeku nornou stěnu, 
která zachytávala odplavenou lát-
ku. Tu hasiči z řeky dostali pomocí 
sorbentu. Během natahování norné 
stěny musel být z důvodu ustavení 
hasičské techniky omezen provoz 

Zablokovaná  
jižní spojka  

Na Jižní spojce v Praze na úrov-
ni Záběhlic zasahovaly 4. března 
2020 dopoledne složky IZS u do-
pravní nehody tří nákladních vo-
zidel. Provoz ve směru na Hradec 
Králové byl na delší dobu zastaven. 
Byl uzavřen nájezd ze Spořilovské 
ulice na Jižní spojku ve směru na 
Černý Most. Důvodem bylo otáčení 
uvízlých vozidel a jejich vyvádění 
na Spořilovskou ulici.

 HZS hl. m. Prahy

Evakuace v hostelu 
U požáru pokoje hostelu v ulici 

Pobřežní v Karlíně zasahovaly dvě 
jednotky pražských hasičů několik 
minut po 21. hodině, ve středu 
4. března 2020. Hasiči zasaho-
vali v dýchací technice a pomocí 
jednoho proudu vody. Proběhla 
rychlá evakuace obyvatel domu, 
dvě osoby hasiči vyvedli pomocí 
vyváděcích masek. Pod kontrolu 
požár dostaly jednotky před půl 
desátou večer. Příčina i rozsah škod 
jsou v šetření. 

HZS hl. m. Prahy

Požár si vybral oběť nejvyšší 
muže. Přivolaný lékař u něj kon-
statoval smrt. Z  bytu hasiči vy-
vedli ženu, která se nadýchala 
jedovatých zplodin hoření. Z bytu 
nad bytem, ve kterém hořelo, eva-
kuovali hasiči další ženu, která se 
také nadýchala zplodin hoření. Obě 
ženy skončily v péči zdravotníků. 
Majetková škoda vzniklá požárem 
byla předběžně vyčíslena na 800 
tisíc korun. Příčina vzniku požáru 
se nadále vyšetřuje.

Ing. Bc. Petra Musilová, 
tisková mluvčí

na čtyřproudé ulici Kníničská. 
Dopravu na místě řídila Policie 
ČR. K zásahu se dostavila zástup-
kyně odboru životního prostředí 
a operační středisko kontaktovalo 
dotčené starosty místních částí. 
Činnosti koordinoval územní řídí-
cí důstojník a do akce se zapojily 
jednotky HZS ze stanic Přehrada 
a Líšeň a dobrovolní hasiči z Br-
na-Komína. V podvečer hasiči 
nornou stěnu sbalili a zásah kolem 
19. hodiny ukončili.          

Jaroslav Mikoška,
 tiskový mluvčí HZS JmK

Přehrazení Svratky nornou stěnou

Požár stodoly 
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Zvon je v encyklopedii cha-
rakterizován jako samozvučný 
bicí nástroj. I pro hasiče je to 
stále jeden z možných prostředků, 
kterými lze vyhlásit požární po-
plach… Vztah hasičů ke zvonům 
je však mnohem širší a barvitější. 
Odráží vztah lidí ke zvonům obec-
ně. Velmi pěkně popisuje událost 
zavěšení malého zvonku na štítě 
zbrojnice hasičská kronika z obce 
Pikov. Dejme jí slovo… „Sbor 
dobrovolných hasičů v Pikově 
vznikl 6. března 1904. Vzápětí 
byla svépomocí postavena hasič-
ská kolna a  zakoupena pumpo-
vací stříkačka. Na štítě požární 
zbrojnice bylo upraveno místo pro 
zvonek a proto ještě v témže roce 
rozhodli se občané Pikova zvo-
nek koupit. Zvonek byl posvěcen 
a za kmotru mu byla Kateřina Mí-
ková, která na něj věnovala nejvíce 
peněz a po jeho zavěšení první si 
zazvonila. Na zvonek se pravidel-
ně zvonilo třikrát denně klekání, 
při požáru „šturmovalo“ a když 
některý občan zemřel, hodinka 
a hrana se mu zvonila. Zdálo by 
se, že zvony jsou typické pro naši 
západní, křesťanskou civilizaci. 
O to více možná překvapí, že první 
zvony se vyráběly už ve starově-
kých říších na území dnešního 
Íránu a Íráku. Zvonění se ozývalo 
rovněž ve starověké Palestině, 
Egyptě i antickém Řecku a Římě. 
Jedny z největších zvonů se nyní 
nacházejí  v Japonsku. Paradoxně, 
zvony, které zvonily na poplach 
před požárem, se velmi často stá-
valy obětí ohnivého živlu, který je 
buď zničil úplně, nebo jim přivodil 
zásadní poškození. To je příklad 
i největšího zvonu světa, který 
se jmenuje Car kolokol (z ruštiny 
Car zvon – pozn. red.) a nachází 
se v Moskvě. Váží 193 tun. Než 
mohl být zavěšen v Kremlu, dostal 
se v roce 1737 do ohniska požáru. 
Když jej lidé začali polévat vodou, 
aby jej ochladili, zvon pukl.  

Zvony sv. Floriána
I ve věku moderních technologií, 

které snadno přenesou zvuk na dru-
hý konec světa, je hlas zvonů ceněn 
a vyhledáván. Před čtyřmi lety se 
například rozezněl zvuk nového 
zvonu na požární stanici v Blansku. 
Jmenoval se Florián a vážil 31 kilo-
gramů. Zvonů pojmenovaných po 
patronovi hasičů – sv. Floriánovi – je 
v naší republice mnoho. Je to pocho-
pitelné, i když přímo se zvony neměl 
svatý Florián nic společného. Pokud 
bychom chtěli vyhledat světce, 
který je zobrazován s tímto bicím 
nástrojem, objevili bychom snad sv. 
Teodora, biskupa z území dnešního 
Švýcarska. Tento biskup obdržel 
zvon od papeže. Chvíli se o zvon 
přetahoval s ďáblem, aby jej však 
nakonec (překvapivě nikoli s boží 
pomocí, ale s asistencí temných 
sil) úspěšně transportoval alpským 
průsmykem. Zvon prý ohlašoval 
špatné počasí. Teodorův zvon zůstal 
někde u úpatí horských  velikánů 
a Čechy ovládl kult sv. Floriána. 
Zvon pojmenovaný po hasičském 
patronovi byl před několika lety 
dopraven i do věže kostela v Cho-
dově. S instalací tehdy zásadně 
pomohl jeřáb Záchranného útvaru 
Hasičského záchranného sboru 
ČR. Originální zvon si na zbrojnici 
pověsili v roce 2014 i dobrovolní 
hasiči ve Stráži nad Nežárkou. Jedná 
se o zvon o hmotnosti 26 kilogramů 
s originální výzdobou, na které 
nechybí opět sv. Florián.  

Tradice hasičských 
zvonů 

Zmínka o zvonech nechybí snad 
v žádné hasičské kronice. Získání 
zvonu bylo událostí radostnou 
a hodnou zaznamenání. Stejně 
tomu bylo i v případě, že hlas zvonu 
náhle utichl. To se stávalo nejčastěji 
v období válek, kdy byly zvony 
rekvírovány pro potřeby zbrojního 

průmyslu. Ušlechtilá zvonovina 
jejich mohutných těl byla přetvořena 
v pancíře tanků či další produkty 
válečné výroby. Hovoří o tom i kro-
nika SDH Černožice. Nalistujme tu 
správnou  stránku. Aha, tady to je: 
…nový zvonek na zvonici u obec-
ního domu č.p. 39 (dnes zdravotní 
středisko). Jeho trhavý zvuk, který 
ohlašoval požáry neměli lidé rádi. 
Původní zvonek byl od r. 1910 na 
obecní pastoušce na návsi, poté 
na vížce, která byla přistavěna 
k pastoušce a po dostavbě č.p. 39 
byl zvonek umístěn zde na kovové 
konstrukci. Roku 1942 nacisté 
původní zvonek zrekvírovali pro 
válečné účely.“ Nový zvon se vrátil 
po 75 letech i do kapličky v Zájezdu 
(část města Česká Skalice). Stalo 
se tak v červnu L.P. 2017. Tento 
zvon (sloužící od roku 1922)  byl 
na počátku druhé světové války 
zabaven německou armádou, roz-
taven a použit jako surovina pro 
nenasytné zbrojaře se svastikou 
v klopě. „Sbor dobrovolných ha-
sičů Zájezd, který dostal kapličku 
do své správy, se proto rozhodl, že 
vrátí kapličce její srdce a uspořádal 
veřejnou sbírku na chybějící zvon. 
SDH Zájezd vybral mezi svými 
členy a obyvateli obce ve veřejné 
sbírce 13.777 korun a zbývající část-
ku do potřebných třiceti tisíc korun 
doplatilo Město Česká Skalice. 
Zvon byl odlit ve zvonařství Šeda 
v Kostelci nad Orlicí“, zaznamenal 
tehdy Českoskalický zpravodaj. Jak 
vidno z výše uvedených příkladů, na 
pozitivní symboliku zvonů spoléhají 
dobrovolní i profesionální hasiči. 
Výjimkou není ani Hasičský útvar 
ochrany Pražského hradu. V květ-
nu 2016 na Pražském hradě  Den 
hasičstva vyvrcholil Hasičskou mší 
za živé i zahynuvší hasiče v Kated-
rále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 
slouženou arcibiskupem pražským 
a primasem českým Dominikem 
kardinálem Dukou. Během mše 
byl vysvěcen hasičský zvon, odlitý  

zvonařem Petrem Rudolfem Ma-
nouškem speciálně pro Hasičský 
útvar ochrany Pražského hradu. 
Mše se zúčastnili hasiči z celé České 
republiky. Požární zvon sv. Floriána 
věnovalo v roce 2018 také město 
Znojmo Hasičskému sboru Jiho-
moravského kraje jako připomínku 
vybudování a otevření nové požární 
stanice ve Znojmě. Zvon s originál-
ní grafickou výzdobou zhotovila 
rodinná firma s mnohaletou tradicí 
odlívání zvonů. Je na něm znak 
města Znojma, obrázek sv. Floriána, 
patrona hasičů a vinná réva. 

 
Požární věže

Zvony, které ohlašovaly požární 
poplach, byly umístěné  ve velkých 
kostelích i malých kapličkách. Zde 
byl zvon de facto víceúčelové sig-
nalizační zařízení – varoval před 
povodní, ohlašoval požár, svolával 
věřící na mši. Důležitost ochrany 
před ohnivým živlem si však vy-
nutila i stavbu specializovaných 
požárních věží. Ty můžeme najít na 
mapě Evropy i celého světa nejen 
v podobě konstrukčně jednodu-
chých staveb, ale i opravdových 
architektonických klenotů. Druhým 
příkladem  je požární věž, která 
je symbolem maďarského města 
Šoproň. Spodní válcová část byla 
postavena na římských základech, 
od 13. stol. sloužila jako bránová 
věž severního křídla městské hrad-
by. Dnešní podobu s okružním 
barokním balkonem a helmovitou 
věží získal po požáru v roce 1676. 

Zvony 
proti zkáze
Ten zvon buď pozdraven, jejž nezlomila léta, 
Hlas, jemuž vesele a do daleka zní, 
Když hrdla silného svůj zbožný křik metá
Jak starý válečník, jenž  ve svém stanu bdí!  

Charles Baudelaire: Květy zla, báseň Puklý zvon  

Stráž věže měla mimořádně dů-
ležitou roli: kontrolovala město 
a jeho okolí, signalizovala místo 
a směr požáru, přes den barevnými 
zástavami, během noci s lucernami. 
Také upozorňovala obyvatele města 
na příchod vojáků nebo na pohyb 
vozů s cizím vínem. Požární věž 
v Šoproni je pro Maďary symbolem 
věrnosti. V lidovém hlasování dne 
14. prosince 1928 se město Sopron 
spolu s dalšími 8 obcemi vyslovilo 
pro sounáležitost s Maďarskem, 
odmítli možnost připojit se k Ra-
kousku. Na počest tohoto aktu byla 
na požární věži v roce 1928 podle 
plánů Rezsőa Hikischa instalována 
působivá barokní brána. 

Zvony proti zkáze
 „31. července kolem třetí hodiny 

ranní ozývají se jindy tichou a klid-
nou nocí smutné údery zvonu na 
poplach. Lidé ustrašeni a zpola ob-
lečeni vybíhají z chalup podívat se, 
kde hoří neb co se děje. Nikde však 
není vidět oheň ani signály trubky 
se neozývají, na to však v zápětí 
ozve se bubnování Josefa Hamerky, 
který svým oznamovacím způso-
bem ohlašuje na vědomost se vám 
dává z c. k. okresního hejtmanství 
v Litovli, že v říši rakouskouherské 
vyhlašuje se všeobecná mobilisace, 
vojáci rakouskouherské armády do 
42 roků musí do 48 hodin narukovat.  
Skoro z každé chaloupky odchází 
v neděli 1. srpna buď otec neb syn, 
opouštějí rodné lány, ty útulné 
doškové chaloupky, z nichž mnozí 

se loučili naposledy.“ Tolik citace 
z hasičské kroniky obce Budětsko. 
Použili jsme ji na závěr našeho 
vyprávění o zvonech bijících na 
poplach proti ohnivé zkáze. Protože, 
co je vlastně taková válka, než jeden 
obří apokalyptický požár, proti 
kterému by měly zvonit preventivně 
každou středu v poledne všechny 
zvonky a zvony světa?   

Připravil Mirek Brát 
Foto: wiki, flickr,  

youtuube.com, indafoto.hu, 
koedo.or.jp, hzscr.cz,  

ceskaskalice.cz

Zvon Car kolokol se nachází v Moskvě. Nový zvon pro kapličku v Zájezdu (Česká Skalice). Požární věž v maďarské Šoproni

Požární věž v japonském Kawagoe.

Zvon padlých v italském Roveretu.
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Dne 24. února 2020 ve 14. hodin 
proběhlo slavnostním poklepá-
ním základního kamene zahájení 
výstavby nové hasičské zbrojnice 
v Kostelci na Hané. Slavnostního 
aktu poklepání základního kamene 
se zúčastnili starosta města Mgr. 
František Horák, místostarosta 
města Ing. Filip Štrunc, zastupi-
telstvo města, hejtman Olomouc-
kého kraje Ladislav Okleštěk, 
náměstek hejtmana Olomouckého 
kraje Ladislav Hynek, ředitel HZS 

Důraz na požární sport
Když jsem zmínil A, musím 

zmínit i B. Jednotka donedávna 
byla terčem posměchu okolních 
sborů, pro svou nízkou úroveň 
vybavení i výcviku členů a malým 
počtem výjezdů. Ono, když vás 
KOPIS nezvedá, tak nesbíráte zku-
šenosti při zásazích, když vás kole-
gové z HZS nepotkávají u zásahu, 
tak vás neznají a nevyžádají si vás, 
no a když nevyjíždíte, tak odborně 
upadáte. Tak to prostě je. My to 
řešili větším důrazem na požární 
sport, kde jsme sbírali jeden pohár 
za druhým, zatímco ostatní hasili.

Blýskání na lepší 
časy…

To se začalo pozvolna měnit na 
podzim roku 2016, kdy byl a na 

Slavnostní poklepání základního kamene 
hasičské zbrojnice v Kostelci na Hané

Křešickým hasičům hrozí zánik

Olomouckého kraje plk. Ing. Ka-
rel Kolařík, ředitel ÚO Prostějov 
HZS Olomouckého kraje plk. Ing. 
Marek Sobek, Ing. Václav Hrubý 
jako jednatel stavební firmy VHH 
Thermont, s. r. o., která vzešla jako 
vítěz z vypsaného výběrového ří-
zení, technický dozor stavby Ing. 
Radek Zacpal a v neposlední řadě 
zástupci jednotky sboru dobro-
volných hasičů města Kostelec na 
Hané. Po slavnostním aktu pokle-
pání stavbu požehnal P. Ing. Petr 

místo velitele jednotky jmenován 
Mirek Šmiraus. Podařila se mu 
určitá generační obměna, když 
odcházející hasiče nahradil dvěma 
novými, mladými. Zároveň do naší 
jednotky nad stav přibral dvě ženy. 
Později přibral do jednotky i mě. 
Jeho přínosem bylo, že dokázal na 
městě prosadit financování obnovy 
materiálu. Členové se více věnovali 
výcviku, navazovali kontakty s ji-
nými hasiči. Počet výjezdů nepatr-
ně vzrostl, zásluhou toho, že jsme 
se při větších lesních požárech nebo 
při kalamitních vichřicích předem 
svolávali do zbrojnice a poté volali 
na KOPIS a nabízeli se k výjezdu. 
Tato taktika vycházela. V prosinci 
2018 byl jmenován současný velitel 
Jarda Jukl, který mne požádal, zda 
bych nešel na velitele družstva. 
Vzal jsem to rád, protože jsem 
viděl, jaký mají kluci elán a jak 

Šimara. Tato významná událost, 
nejen pro místní hasiče, ale celé 
město Kostelec na Hané, je zavr-
šením více jak desetiletého úsilí 
na zajištění finančních prostředků 
potřebných pro pořízení projektové 
dokumentace a samotné výstavby 
nové zbrojnice. Samotná stavba 
je financována jednak z rozpočtu 
města a dále z dotačních titulů na 
výstavbu nových hasičských zbroj-
nic za podpory Ministerstva vnitra 
ČR a Olomouckého kraje. Celková 
částka díla dosáhne 20.590.000 Kč 
bez DHP. Nová budova hasičské 
zbrojnice bude vystavěna na okraji 
města směrem na obec Stařechovi-
ce, kdy rozhodující v tomto směru 
byl vhodný stavební pozemek, 
který umožňoval realizaci stavby 
v tomto rozsahu. Prioritním fakto-
rem pro výstavbu nové budovy byly 
hlavně nedostatečné prostory gará-
žového stání, které bránilo v dislo-
kování veškeré požární techniky na 
jednom místě, protože část tech-
niky sloužící k zásahové činnosti 
je garážována o několik set metrů 
dále na místním sídlišti, ale i v ob-
měně vozového parku, kdy moderní 
technika se do stávajících prostor 
bohužel nevejde. V neposlední řadě 

O  v í k e n d u 
22. a 23. února 
se sešli vedou-
c í  O k r e s n í c h 
a Krajských od-
borných rad re-
prese se členy 
Ústřední odborné 
rady represe na 
tradičním aktivu. 
V pořadí již sedmé 
celostátní Instruk-
tážně metodické za-
městnání organizovalo 
pro své členy ve velitelských 
funkcích, Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska v Přibyslavi. 
Akce se účastnilo bezmála 70. 
funkcionářů, velitelů. Úvodním 
slovem zahájil celou dvoudenní 
akci, vedoucí Ústřední odborné 
rady, Robert Kučera. Přivítal pří-
tomné, hosty a vyjádřil potěšení 
nad vysokou účastí velitelů ze 
všech krajů České republiky. Dále 
předal slovo starostovi SH ČMS 
panu Janu Slámečkovi. Starosta 
SH ČMS pozdravil jednání velite-
lů a připomněl význam oblasti re-
prese nejen v rámci dobrovolných 
hasičů, ale v rámci hasičstva jako 
celku, a to od historie až po sou-
časné období, kdy jsou dobrovolní 
hasiči nasazováni masivně k řeše-
ní mimořádných událostí spoje-
ných s výkyvy počasí. V dalším 
bloku přednášky starosta SH ČMS 
Jan Slámečka společně s vedou-
cím ÚORR  Robertem Kučerou, 
seznámili všechny přítomné s vý-
sledky prosazování zájmů dobro-
volných hasičů nejen v nedávné 
době, ale i za uplynulé funkční 
období 2015–2020. V tomto duchu 
se neslo i celé víkendové jednání. 
Sobotní program dále vyplnila 
témata připomínající pojištění 
a odškodnění dobrovolných hasičů 
v případě újmy, vystupování ha-
sičů na veřejnosti a stejnokrojový 
předpis. Blok přednášek byl věno-
ván oblasti ochrany obyvatelstva 
a provádění preventivně výchovné 
činnosti jednotkami SDH obcí. 
Velmi zajímavou kapitolou bylo 

dřou. Od začátku jsme měli dob-
rý dojem z přístupu magistrátu, 
jmenovitě pana Musila, který měl 
všechny JPO na starosti a pana 
Tuhého, který má odpovědnost za 
krizové řízení. Oba nás ubezpečo-
vali, že o rušení jednotky nemůže 
být řeč, že s námi město počítá 
pro ochranu obyvatel. Probíhala 
rekonstrukce naší zbrojnice za 800 
tisíc Kč, povolili nám zrenovovat 
CAS Škoda 706 RTHP, která je 
opravdu babička. Do jakého stavu 
ji kluci dostali posuďte sami podle 
fotografií. Proplatili nám nové vy-
bavení, dovolili nabrat a kompletně 
vystrojit dva nové hasiče. 

Místo pravdy lež
Díky aktivními přístupu, doslo-

va „vnucování se“ KOPISu opět 
stouply počty výjezdů. Celé tři 
předchozí roky jsme od okolních 
hasičů poslouchali zaručené zprá-
vy, že nás město zruší, ale to jsme 
považovali za drby. Nic tomu nena-
svědčovalo a my věřili, že když celá 
jednotka jede na plno, dali jsme do 
pořádku papírování, prošli inspekcí 
HZS, pravidelně jsme cvičili a zve-
dali úroveň, nemohou nás přece 
jen tak zrušit. Věděli jsme pouze, 
že město nemá peníze na novou 
cisternu a že jí ani podle tabulek 
nepotřebujeme, a až ta naše skončí, 
tak budeme mít pouze normální 

dodávku. Dokonce nás připravovali 
na to, že dostaneme nákladní val-
ník a budeme dělat různé technické 
výjezdy pro město. Proto jsme se 
snažili cisternu svépomocí udržo-
vat. V říjnu 2019 se porouchal náš 
DA VW T4 natolik, že byla nutná 
oprava v profesionálním servisu. 
Měli jsme ji sice teprve dva roky, 
ale je to auto, které předtím sloužilo 
více jak deset let u policie a později 
u HZS. On se totiž starý „Erťák“ 

dá opravovat svépomocí, a pokud 
máte náhradní díly, je nezničitel-
ný. Ale Volkswagen byl nad naše 
možnosti. Když jsme předložili 
magistrátu požadavek na opravu, 
bylo nám sděleno, že DA nebude 
opraveno a my budeme zrušeni. 
Údajně na základě dlouhodobě 
připravované koncepce! Po všem 
snažení a hodinách práce, po jejich 
ubezpečování, že nás chtějí, museli 
s pravdou ven, aby ušetřili cca 

50 tisíc za opravu. Celou tu dobu 
o tom mluvili s veliteli okolních 
jednotek, kterým jsme my nevěřili, 
a nám lhali do očí. Takové zachá-
zení s lidmi, co se věnují hasičině 
dobrovolně a často na úkor rodiny, 
považuji za opravdovou křivdu.  
Proto existuje naše petice, proto 
apelujeme na zastupitele města 
a nehodláme to vzdát.

Petr Tobiáš, 
VD JSDH Děčín-Křešice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Děčíně – Křešicích 
vždycky patřila k těm menším a co se týče vybavováním, 
také k opomíjeným jednotkám, v podřízenosti děčínského 
magistrátu. Z části je to dáno tím, že se jedná o JPO V, sídlící 
v bývalé vesničce Křešice, která je z obou stran obklopena 
velkými sídlišti, ve kterých jsou JPO III (Děčín – Staré Město 
a Děčín – Boletice). V takovém případě jdou samozřejmě 
finanční prostředky nejprve na uspokojení „trojek“. „Pětka 
musí počkat a nejspíš získá nějaké to auto, které už jednotce 
vyšší kategorie nevyhovuje. Ale co už, na to si nechci stěžovat.

je zde také fakt, že místní jednotka 
d-facto doposud využívá prostory 
městského úřadu a oficiálně za 
celou historii sboru dobrovolných 
hasičů a zásahové jednotky zde 
žádná hasičská zbrojnice oficiálně 
zřízena nebyla. Takže v tomto 
ohledu půjde o velkou premiéru.  
K historii a činnosti jednotky je 
dobré zmínit, že jednotka sboru 
dobrovolných hasičů v Kostelci na 
Hané je zařazena v kategorii JPO 
II s výjezdem do pěti minut od vy-
hlášení poplachu. Každoročně za-
sahuje u více než sedmdesáti udá-
lostí různého charakteru. V rámci 
předurčenosti jednotky hasiči 
vyjíždí nejen k požárům, ale také 
k dopravním nehodám, likvidaci 
obtížného hmyzu a jiným technic-
kým zásahům.  Od výstavby nové 
zbrojnice si hasiči slibují především 
prostorné garážové stání, které 
umožní mít veškerou techniku 
„tzv. pod jednou střechou“ a dále 
moderní a důstojné zázemí pro čle-
ny zásahové jednotky. Dokončení 
a předání díla je předpokládáno 
ve druhé polovině roku 2021. Petr 
Látal, velitel JPOII města Kostelec 
na Hané a Sboru. 

Foto archiv PL

předst avován í 
oblasti represe 
v jednotlivých 
krajích. V tom-
to roce členové 
rady za Středo-
český kraj a Li-
berecký kraj se-
známili přítomné 

s úkoly a úspěchy 
j e d no t e k  P O ve 

svých krajích. Sobot-
ní byl věnován panelové 

diskusi mezi přítomnými, 
která je nedílnou součástí předá-
vání zkušeností nabytých ve všech 
koutech ČR.  Nedělní ráno a po-
tažmo celé dopoledne je tradičně 
věnováno spolupráci Sdružení 
hasičů Čech Moravy a Slezska 
a Hasičského záchranného sboru 
ČR. Hodnocení se zhostil brig. 
gen. Ing. František Zadina, náměs-
tek generálního ředitele HZS ČR. 
Pan brigádní generál několikrát 
v průběhu dopolední přednášky, 
velmi důrazně upozornil na ne-
ocenitelnou, velmi profesionální 
spolupráci dobrovolných a profe-
sionálních hasičů. Pan náměstek 
František Zadina prezentoval ne-
jen statistické výstupy za uplynulé 
období, ale seznámil přítomné i se 
zcela novými trendy a poznatky 
v oblasti požární ochrany. Závěr 
dvoudenního jednání provedl 
společně s vedoucím ÚORR SH 
ČMS Robertem Kučerou, Ředitel 
kanceláře SH ČMS, Jan Aulický. 
Oba popřáli všem zúčastněným 
vše nejlepší a mnoho zdaru v dal-
ší hasičské činnosti. Vzhledem 
k tomu, že v některých případech 
byl na aktivu účasten odstupující 
i nový vedoucí rady, poděkovali 
dosavadním funkcionářům za 
odvedenou práci. Novým naopak 
popřáli hodně elánu a chuti do 
práce v následujícím funkčním 
období. 

Bc. Robert Kučera, 
vedoucí Ústřední odborné 

rady represe SH ČMS

Vedoucí okresních 
a krajských rad represe 

rokovali v Přibyslavi

Snímkem a krátkým textem 
se je ještě vracíme do loňského 
roku, kdy  proběhlo v Úhercích na 
Nýřansku cvičení jednotek požární 
ochrany, při němž došlo také k vy-
zkoušení stříkačky Ziegler ULTRA 
POWER 4 a porovnání výkonu se 
standardní PMS 8 R1. Voda byla 
čerpána na vzdálenost 220 metrů 
s převýšením přibližně 5 metrů. 
Zřízena byla dvě čerpací stanoviště, 
jedno pro standardní stříkačku, dru-
hé pro stříkačku Ziegler. Dopravní 
vedení B75 s rozdělovači na konci 
bylo nataženo dvakrát, totožně 
vedle sebe. Cvičení se účastnily jed-
notky HZS Nýřany, JSDH Nýřany, 
Zbůch a Rochlov.

Text a foto se svolením 
R. Kučery

Starostové obcí s rozšířenou 
působností si zřizují jako svůj 
poradní orgán pro přípravu na 
krizové situace bezpečnostní radu 
a jako svůj pracovní orgán pro 
řešení krizových situací krizový 
štáb. Dobrovolní hasiči v nich mají 
svoje pevné místo. Příkladem bylo 
svolání krizového štábu města 
Náchoda starostou Janem Birke 
dne 11.března 2020. Na jednání 
krizového štábu byli jako členové 
pozváni vedení města, Policie ČR, 
Hasičský záchranný sbor Králo-
véhradeckého kraje, Zdravotnická 
záchranná služba KHK a Jednot-
ka Sboru dobrovolných hasičů 
Náchod. 

Standardní versus ZieglerDobrovolní hasiči 
jako součást 

krizových štábů
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Stránky Hasičského sboru města Úpice  
www.hasiciupice.cz   

V naší pravidelné rubrice se věnujeme náhodně vybraným webovým 
prezentacím sborů dobrovolných hasičů. Tentokráte zamíříme do vý-
chodočeského města Úpice v Královéhradeckém kraji. Hlavní rozdíl od 
jiných webů, které se v naší rubrice zatím objevily, spočívá ve faktu, že 
tato webová prezentace není zaměřena na sbor, ale především na jeho 
jednotku. Zřejmá akceschopnost doslova dýchne i ze struktury celé 
webové prezentace. Ta je totiž  propracovaným rozcestníkem, z něhož 
se dostanete na řadu dalších webových prezentací od hasičů až po web 
Českého hydrometeorologického ústavu. Právě z hlediska předpovědi 
počasí je úpický hasičský web dobrým zdrojem informací a cestou 
k dalším specializovaným webům. Nechybí zde počítadlo přístupů ani 
kanály RSS pro odběr novinek. Trochu nám možná chybí samostatný 
vyhledávač, který by doplňoval existující mapu stránek. Co se týká 
aktuálnosti informací na webu, je zřejmé, že úpičtí šli cestou propojení 
webu se sociální sítí Facebook, která je vzornou aktualizační nadstavbou 
webu. Přímo na webu pak pečlivou aktualizaci vykazuje obsah odkazu 
Zásahy, což je více než dostatečné, protože od „fejsbúku“ s novinkami 
slovem a obrazem jste vzdáleni pouhý jeden klik… Co se nám na úpickém   
webu líbilo  nejvíce? Budeme se asi opakovat, ale je to jeho funkce roz-
cestníku. Z této stránky se dostanete rychle na geoportál, GIS HZS ČR, 
i námi oblíbený portál Pozary.cz, stránky HZS ČR, HZS HK, ZZS HK, 
AVJ SDH a mnohé další. Úplná informační křižovatka, navíc přehledná 
a srozumitelná! Najdete zde i odkaz na oficiální stránky města Úpice, 
zjistíte  aktuální index nebezpečí požáru v přírodě. Velmi detailně je 
popsána historie dobrovolných hasičů v Úpici včetně seznamu starostů, 
předsedů, velitelů hasičů (někdy jsou personálie doplněny i fotografií) . 
Web má i svoji členskou sekci, kterou jistě ocení členové JSDH, kteří k ní 
mají přístup chráněný   heslem. Co si odnášíme z webu Hasičského sboru 
Úpice? Poznání, že jedna jediná hlavní obrazovka webové prezentace 
může obsahovat hodně a ještě více užitečných informací!

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   před deseti lety, v březnu 
roku 2010? Snad jen matně? Naše nová rubrika vám chce připomenout 
události, příběhy, zprávy – 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  tedy nahlédnout do března roku 2010. 
Objevila se v něm zpráva, která, jak věříme, platí i po deseti letech.  

Ve velice přátelském duchu se neslo setkání s čelními představiteli 
Českého báňského úřadu, které proběhlo symbolicky v podzemních 
prostorách MV-generálního ředitelství HZS ČR. Delegaci z Českého 
báňského úřadu přivítal velice netradičně generálmajor Štěpán, když 
jejímu předsedovi Ivu Pěgřímkovi předal sérii fotografií zachycující po-
žár povrchového rýpadla KU 800, který se stal minulý rok 26. listopadu 
v lomu Bílina. Při předávání fotografií generálmajor Štěpán uvedl, že 
záběry této mimořádné události svým způsobem symbolicky zachycují 
prostor vzájemné spolupráce hasičů a členů báňské služby. V průběhu 
následujícího jednání obě strany shrnuly dosavadní skvěle fungující spo-
lupráci. Mezi nejzajímavější témata jednání lze zařadit zmínku o možnosti 
HZS ČR provádět práce s výbušninami v rámci likvidace mimořádných 
událostí. Je zde na místě připomenout, že je tato problematika ošetřena 
již platnou metodikou, na jejímž obsahu se shodli jak zástupci MV-ge-
nerálního ředitelství HZS ČR, tak Českého báňského úřadu.

 
Text s využitím zdrojů HZS ČR

Ilustrační foto důlního rypadla iuhli.cz 

V letošním roce 8. května uply-
ne 10 let od překonání rekordu 
v dálkové dopravě vody ze stroje 
do stroje. Trasa vedla z nejnižšího 
místa bývalého žďárského okresu 
Dolních Louček (295 m n. m.) na vr-
chol Devět skal (836 m n. m.); délka 
trasy činila 63,46 km při převýšení 
541 metrů. Teplota vody tehdy byla 
5,8 °C. Otcem myšlenky vytvoření 
rekordu byl v roce 2007 velitel SDH 
Nové Dvory Jiří Sáblík a jeho sen 
se naplnil až o tři roky později, kdy 
velkolepou akci vzalo pod patronát 
okresní sdružení hasičů ČMS Žďár 
nad Sázavou spolu s odbornou ra-
dou represe. Tehdy v pošmourném 
sobotním dnu se sjelo na seřadiště 
do westernového městečka Šiklův 
mlýn u Zvole 287 hasičských sborů 
z 53 okresů z České republiky a hos-
tem byl i jeden sbor ze Slovenské 
republiky z Turčanských Klačan. 
Za pomocí 234 požárních stříkaček 
a 3 553 kusů hadic B v 8 bojových 
úsecích bylo přemístěno celkem 
580 m3 vody z řeky Loučky. Na 

Ve skvělé zdravotní kondici, 
plný elánu, optimismu a pohody 
oslavil v měsíci únoru letošního 
roku vzácné životní jubileum 
– 90. narozeniny – Josef Souček 
z SDH Hamry nad Sázavou. Mezi 
hasiče vstoupil ve 22 letech a má 
tedy za sebou téměř sedmdesá-
tileté členství v našem sdružení. 
I když nikdy nepůsobil ve vyšších 
orgánech dobrovolného hasičstva, 
jeho poctivá a obětavá práce byla 
vidět právě ve svém domovském 
sboru. Je jedním z těch – a to i přes 
svůj úctyhodný věk – kteří nikdy 
nestojí stranou a účastní se boha-
tého hasičského dění v obci, která 
čítá přes 1 500 obyvatel. Dnes už 
generace hasičů, které postupně 
doplňují členskou základnu, si 

V závěru února bylo na hasičské 
stanici Košutka v Plzni předáno 
nové zásahové vozidlo. Jedná se 
o cisternovou automobilovou stří-
kačku CAS 20 v rozšířeném tech-
nickém provedení. Vozidlo je urče-
no pro přepravu šesti hasičů a tech-
nického vybavení pro širokou škálu 
hasebních a technických zásahů 
včetně vyprošťovacích pracích při 
dopravních nehodách a likvidaci 
úniku nebezpečných látek. Stanice 
Plzeň Košutka je předurčena pro 
zásahy s přítomností nebezpečných 

10 let od rekordu v dálkové dopravě vody

Mimořádné jubileum

rekordu se podílelo 2 592 hasičů 
(z toho 1 669 mimo okres Žďár nad 
Sázavou). Krátce před půl šestou 
večerní na konci celého hadicového 
vedení parní stříkačka od firmy 
Smékal roku výroby 1907 hasičů 
z Roztok u Jilemnice po 7 hodinách 
pokus úspěšně završila. V tu dobu 
již dlouho očekávané se z vysílaček 
(291 radiostanic zajišťovalo spojení 

hluboce váží moudrých slov, rady 
a povzbuzení při nelehké práci ha-
sičského záchranáře. Má úctu k ná-
ročné práci s hasičskou mládeží, 
která v Hamrech patří na Žďársku 
mezi velmi úspěšnou a přívětivým 
slovem dokáže každého povzbu-
dit. Jubilantovi připravili hasiči 
v hasičské zbrojnici patřičnou 
oslavu, které nechybělo ani hašení 
makety domu, kdy oslavenec se 
osobně ujal proudnice na útočném 
proudu. S gratulací se dostavil také 
starosta SH ČMS Jan Slámečka, 
který předal jubilantovi medaili 
„Za mimořádné zásluhy“. VV OSH 
Žďár nad Sázavou se k blahopřání 
připojuje. 

VV OSH ČMS
Foto: archiv

Do předvolebního období vstou-
pili dobrovolní hasiči také na Žďár-
sku. Po jednání valných hromad 
ve 256 sborech a ve 25 okrscích 
se funkcionáři OSH připravují 
na Shromáždění delegátů SDH, 
které se uskuteční v Domu kultury 
ve Žďáru nad Sázavou v neděli 
22. března. Podle volebního klíče 
se jednání zúčastní 258 delegátů 
s hlasem rozhodujícím a téměř 
osm desítek pozvaných hostů, mezi 
nimiž nebude chybět hejtman Kraje 
Vysočina, poslanec PS PČR Jiří 
Běhounek, který je příkladným 
podporovatelem hasičů v celém na-
šem kraji. Přizváni jsou i starostové 
okrskových výborů a spolu s orga-
nizátory čítá počet účastníků na 
400. Kromě zhodnocení roku 2019 
budou delegáti hodnotit činnost 
ve volebním období 2015–2020. 
Podle připravených podkladů lze 
konstatovat, že dobrovolní hasiči 
na Žďársku posunuli zase o něco 
výš laťku svojí úspěšné práce. 
Nepochybně chloubou tohoto 
OSH je členská základna, která ke 
konci roku 2015 čítala 11.786 členů 
a k 31. 12. 2019 dosáhla již počtu 
12 246. Přestože od 1. 1. 2020 došlo 
k drobné organizační změně a 10 
SDH přešlo z Kraje Vysočina pod 
Jihomoravský kraj pod správu OSH 
Brno-venkov (sbory následovaly 
obce a jejich JSDH, které pod JmK 
přešly již dříve při změně hranic 
krajů), má OSH Žďár nad Sázavou 
nyní 246 sborů a po zpracování no-
vých přihlášek členskou základnu 
12 505 dobrovolných hasičů a je 
tedy stále nejpočetnějším okre-
sem v rámci SH ČMS. Mládež ve 
věku od 3 do 26 let tvoří téměř 3,5 
tisíce členů, což skýtá záruku, že 
nemusíme mít na Vysočině obavu 
o svojí budoucnost. Práci s mla-
dými hasiči se věnuje 90 SDH, při 

štábu s jednotlivými veliteli úseků) 
nakonec ozvalo: ,,Rekord je uznán, 
je  platný a bude zapsán do české 
Knihy rekordů‘. Tak konstatovali 
přítomní komisaři z Agentury 
„Dobrý den“ z Pelhřimova, která se 
o zapsání rekordů stará. Následovala 
pak dlouhá bujará noc s kulturním 
programem pro téměř tři tisíce 
účastníků (hasiče podpořila i veřej-

nost), která byla zakončena velko-
lepým ohňostrojem v režii majitele 
městečka Libora Šikla. O více jak 
rok později v sobotu 11. června 2011 
převzal starosta OSH Luboš Zeman 
a členové organizačního štábu v čele 
s Jiřím Sáblíkem z rukou hejtmana 
Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Bě-
hounka na slavnostním Galavečeru 
v Pelhřimově ocenění za rekord 
2010 v kategorii kolektivů. Rekord 
byl také oceněn na IV. sjezdu SH 
ČMS konaný ve dnech 3. a 4. čer-
vence v Ostravě v rámci vyhlášené 
soutěže redakcí Hasičských novin 
pod názvem „Podařilo se“. Jednalo 
se o vyhodnocení nejlepších aktivit 
dobrovolných hasičů, které v prů-
běhu volebního období 2005–2010 
získaly největší pozornost hasičské 
i laické veřejnosti. Rekord v dopravě 
vody získal 2. místo a pořadatel-
ský SDH Nové Dvory šek ve výši 
10.000 Kč.   

Odborná rada pro historii při 
OSH Žďár nad Sázavou 

Foto: archiv OSH

Největší okres se připravuje 
na výroční jednání

s hasičským dorostem 31 sborů. 
Hasičský záchranný sbor vytváří 
podmínky pro 233 jednotek SDH 
měst a obcí, ve kterých je 3 345 
záchranářů (2 v kategorii JPO II, 
25 JPO III a 206 v JPO V). I na 
Žďársku je spor tování hasičů 
oblíbenou činností. Kromě stan-
dardních okresních kol pro mládež 
a dospělé je OSH stále pořadatelem 
klasické okresní soutěže pro muže 
a ženy (cvičební řád) a v okrese 
probíhá řada více kolových soutěží 
o které je nebývalý zájem; Žďárská 
hasičská liga pro dospělé, pro mla-
dé hasiče Regional Cup mládeže, 
NHL (Naše hasičská liga), Novo-
městský pohár Soptíků, Svratecká 
pětka. Je až s podivem, co se dá za 
52 víkendů v roce stihnout. Jednání 
delegátů bude mít i slavnostní část, 
kdy bude předán broušený putovní 
pohár čestného starosty OSH Jana 
Dřínka Marice Maškové z SDH 
Ruda za nejlepší sportovní výkon 
roku 2019 (běh na 60 m s překáž-
kami na halové soutěži v Ostravě 
v čase 14,3 s a získání II. výkon-
nostní třídy v kategorii starší MH). 
Slavnostně bude předáno mladým 
sportovcům i 10 výkonnostních tříd 
za splnění limitů v požárním sportu 
v průběhu roku 2019. Pro účastníky 
shromáždění připravila odborná 
rada pro historii při OSH zajímavou 
výstavku hasičských artefaktů; pro 
dobrou náladu a úspěšné jednání 
zahraje delegátům dechová hudba 
Zelenohorští hasiči a pro veřejnost 
bude před Domem kultury připra-
vena výstavka nové hasičské tech-
niky. Tak úspěšný start do nového 
volebního období 2020–2025!  

Luboš Zeman, starosta OSH 
Ilustrační foto: archiv OSH

Nové vozidlo pro plzeňské hasiče

chemických látek, proto je vozidlo 
vybaveno například přetlakovými 
chemickými obleky Trellchem 
a rozšířeným množstvím detekční 
techniky na zjišťování škodlivin 
a dalšími technickými prostředky. 
Tato nová cisterna nahradí již 12 let 
staré vozidlo, které bude přesunuto 
k jednotkám sboru dobrovolných 
hasičů a bude i nadále využito pro 
zajištění požární bezpečnosti na 
území města Plzně. 

Zdroj: HZS ČR

Materiál byl editován před přijetím mimořád-
ných opatření kvůli šíření koronaviru – pozn. red.
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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.

Plošná evakuace
Přednostně se plošná evakuace plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve 

zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby 
zdravotně postižené a doprovod výše uvedených osob. Plánování evaku-
ačních opatření zahrnuje zejména stanovení evakuačních zón,   vymezení 
evakuačních tras s dostatečnou propustností vozidel, stanovení potřeby 
a zajištění dopravních prostředků, zabezpečení činnosti evakuačních 
a přijímacích středisek, stanovení míst nouzového ubytování a vytvoření 
podmínek pro ubytování evakuovaného obyvatelstva.

Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu při záchranných pracích, 
zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území obce, starosta 
obce s rozšířenou působností pro svůj správní obvod obce s rozšířenou 
působností nebo hejtman kraje (primátor hlavního města Prahy) pro část 
území svého kraje (hlavního města) a také v případě povodní příslušná 
povodňová komise. Platí, že osoby, které se odmítly evakuovat, se dopou-
ští protiprávního jednání. Zasahující složky pro jejich evakuaci nepoužijí 
násilí, upozorní je na nebezpečí pro ně vyplývá, když neopustí ohrožený 
prostor. Upozorní je i na skutečnost, že jim při zhoršování situace nemusí 
být poskytnuta pomoc, včetně toho, že svým chováním ohrožují nejen 
sebe, ale i zdraví a života záchranářů. V krajním případě jim může být 
udělena pokuta až do výše 20 tisíc Kč. Zasahující složky provedou evi-
denci osob, které se odmítly evakuovat, pro potřeby orgánů obce. 

Objektová evakuace
Ve stanovených objektech stanoví pravidla a způsob evakuace požární 

evakuační plán. Zpracovává se pro budovy a prostory, ve kterých jsou 
složité podmínky pro zásah záchranných složek, především hasičů, nebo 
kde se provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním ne-
bezpečím. Kromě požárního evakuačního plánu jsou pro některé areály 
podniků zpracovány vnitřní havarijní plány se stanovenými zásadami pro 
evakuaci. Požární evakuační plán určuje osoby, které budou organizovat 
evakuaci, a místo, ze kterého bude evakuace řízena.  Dále jsou v něm 
určeny osoby a prostředky, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna. 
Stanoví cesty a způsob evakuace a místa, kde se evakuované osoby, po-
případě zvířata budou soustřeďovat. Určuje zaměstnance, který provede 
kontrolu počtu evakuovaných osob. Obsahuje způsob zajištění první 
pomoci a také určuje místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuova-
ný materiál a způsob jeho střežení. V grafické části je znázorněn směr 
únikových cest v jednotlivých podlažích nebo prostorech.

Pro Hasičské noviny zpracoval Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. 

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

Směr únikových cest je bájnou Ariadninou nití, která vás vyvede z nebezpečného místa.

Bilance činnosti mladých hasičů 
v Novém Boru na Českolipsku je 
rozmanitá. Pracují pod vedením 
Jana a Veroniky Nevřelových. 
Ve spolupráci s řadou rodičů se 
zúčastnili mnoha společenských, 
kuturních a sportovních akcí, kde 
se prezentují svými dovednostmi. 
Scházejí se v zimních měsících 
v tělocvičně základní školy, od jara 
do podzimu většinou na cykloová-
lu nebo u vodní nádrže Polevsko 
a v Okrouhlé. Tam se připravují 
na soutěže, trénují jednotlivé dis-
ciplíny. Jsou to zejména soutěže 
hry Plamen a další. Navštěvují dům 
s pečovatelskou službou, připo-
mínají seniorům základy požární 
prevence a první pomoci formou 
názorných ukázek. Samozřejmostí 
je účast na Pohádkovém lese a dět-
ského dne, který pořádá Dům dětí 
a mládeže. Připojují se se k akci 
Ukliďme Česko. „Uklízeli jsme 
okolí koupaliště a sportovní haly 
a potoka Šporky, snažíme se děti 
vést k pořádku a k respektu k život-
nímu prostředí,“ uvedl Jan Nevřela. 
Velkou radost mají mladí hasiči 
z akcí, kde se mohou prezentovat 

Hasiči z SDH v Litomyšli uspo-
řádali sic nevelkou, ale nesmírně 
významnou slavnost v životě 
sboru. Zúčastnili se jí senátor 
Michal Kortyš a krajská radní 
Hana Štěpánová, starosta OSH ve 
Svitavách Josef Soural a starost 
Města Svitavy Daniel Brýd. Ne-
chyběli početní zástupci okolních 

Hasičský sbor ve Vojicích na 
okrese Jičín oslavil v loňském 
roce 130 let svého trvání. Založil 
jej v roce 1889 řídící učitel Bohu-
mil Dousek s dalšími pětadvaceti 
nadšenci. Finanční prostředky na 
vybavení byly tehdy zajišťovány 
formou dobrovolných sbírek a vý-
těžků z kulturních akcí. Z těchto 
prostředků si mohli hasiči pořídit 
také jednoproudovou čtyřkolovou 
stříkačku od firmy R.A.Smékal. Od 
padesátých let minulého století do 
dnešních dnů jsou stále aktivním 
sborem se 43 členy. „Podílíme se 
na čištění koupaliště, přípravě a do-
zoru při pálení čarodějnic a jsme 
nápomocni při pořádání kultur-
ních a společenských akcí v obci. 
Jednou z velmi úspěšných činností 
je akce Ukliďme svět. Ukliďme 
Česko, uklízíme a upravujeme obec 
a její okolí.“ uvedl velitel sboru 
Marek Šorm. Kromě toho hasiči 
sbírají železný šrot a elektroodpad. 
Nejvýznamnější oslava proběhla 
vloni, kdy hasiči oslavili jubileum 
sboru. Dosud mají v živé paměti 
početný slavnostní průvod, který 
prošel od hasičské zbrojnice kolem 
obecního úřadu k pomníku padlých 
v Podhorním Újezdu a dále pokra-
čoval do Sportovního areálu. Ve 
sportovním areálu bylo připraveno 

Hasiči v Novém Boru prezentují sbor i město
svými dovednostmi, vloni se tak 
stalo při oslavách 150 let založení 
SDH ve Skalici, kde předvedly 
požární útok na hořící domeček. 
Také na rodičovském plese uká-
zaly, že zvládají ukázku zásahu 
u dopravní nehody za spolupráce 
hasičů a záchranné služby. Moc se 
líbily také na pouti v Radvanicích. 
Začátkem loňského léta pro mladé 
hasiče bylo připraveno soustředění 
s rodiči „Hasiči na vodě“ na Malé 
Skále na břehu Jizery. Součástí 
akce byla stezka odvahy, kde plnili 
také úkoly s hasičskou tématikou. 
„Moc se líbilo naše další letní 
soustředění v Rynolticích, nechy-
běla návštěva hasičské zbrojnice 
a prohlídka techniky, projížďka 
hasičským autem, hromada pěny. 
Připravili jsme výlet, vyzkoušeli 
jsme si závod hasičské všestran-
nosti, bodovala stezka odvahy 
a návštěva policistů s ukázkami 
činnosti,“ připoměl Jan Nevřela. 
Na podzim odjeli novoborští malí 
hasiči na exkurzi letecké záchranné 
služby. Děti si prohlédly vrtulník 
a jeho vybavení. Zažily modelovou 
situaci nehody cyklisty, vyzkoušely 

sborů s prapory. „Rozvinuli jsme 
slavnostní prapor SDH Litomyšl-
-město,“ uvedl starosta sboru Josef 
Wilder. Připomněl současně, že 
sbor patří k nejstarším v okrese 
Svitavy. „Zvláštností je, že si sbor 
z rozhodnutí výroční valné hroma-
dy před pěti lety pořídil z vlastních 
prostředků a částečně z dotace 

zábavné odpoledne. „Zejména děti 
si přišly na své, nechyběla střelba 
na cíl ze vzduchovky, zábavné 
hry a skákací hrad. Pod dohledem 
kovářova kočovného tábora si děti 
mohly ukovat vlastní hřebík, za 
asistence rytířské skupiny Rytíři 
kulatého stolu si vyzkoušely brně-
ní, střelbu z luku a nejrůznější seč-
né zbraně. Nechybělo ani oblíbené 
malování na obličej, které zajistila 
děvčata ze Studia Čtyřlístek,“ 
připomněl velitel. Pro návštěvníky 
akce byly velice zajímavé ukázky 
vyprošťování osob z havarovaných 

si „jaké to je být v podvěsu“. V pro-
sinci proběhla v hasičské zbrojnici 
Mikulášská besídka za přítomnosti 
Jiříka Ullmanna s rodiči. „Společ-
ně jsme s taneční skupinou Black 
Shadow vybrali peníze na jeho 
rehabilitační pomůcky. Naši mladí 
hasiči přispěli z vlastních kasiček, 
byli rádi, že nemocnému Jirkovi 
mohou pomoci, byť nevelkou 
částkou,“ upřesnil vedoucí a do-
dal:„Po celý rok vedeme děti nejen 

k hasičským činnostem, ale také 
pomoci druhým, toleranci, kolek-
tivní spolupráci, podpoře a pomoci 
sobě navzájem. Také to je cílem 
naší výchovy. Děkujeme všem, 
kteří se na chodu oddílu podílejí. 
Jsou to rodiče, Dům dětí a mládeže, 
spolupracující taneční skupina, 
členové SDH a v neposlední řadě 
Město Nový Bor.“ 

Připravila Věra Nutilová

V Litomyšli rozvinuli čtvrtý prapor
v pořadí již čtvrtý prapor, První 
pořídil z vlastních prostředků prv-
ní velitel sboru Matej Podhájský 
a zároveň předal sboru zakoupe-
nou stříkačku,“ upřesnil. Druhý 
prapor si v Litomyšli koupili hasiči 
v roce 1877. Protože v roce 1948 
byl již v žalostném stavu, nechali 
si hasiči vyrobit nový a předchozí 
nechali uložit v místním muzeu. 
V osmdesátých letech minulého 
století z nařízení tehdejšího ÚV 
SPO byl i tento prapor uložen 
v muzeu a tím se stal prakticky pro 
hasiče nedostupný. To byl podnět 
k pořízení praporu současného. 
Až do oslav 120 let založení sboru 
hasičů (v roce 1992) muzeum pra-
pory zapůjčovalo. Při oslavách 130 
let pořádalo regionální muzeum 
výstavu a tam byly vystaveny 
všechny tř i prapory. Problém 
nastal při výročí 140 letech sboru 
před osmi lety, kdy muzeum sice 
zapůjčilo poslední prapor z roku 
1948, ale za dost přísných podmí-

Spolehliví pomocníci obce

vozidel. Vojičtí hasiči v uniformách 
ze sedmdesátých let předvedli do-
bový hasičský útok s dvoukolovou 
motorovou stříkačkou Stratílek 
z roku 1929. Díky veliteli Marku 
Šromovi a dalším hasičům a obča-
nům se podařilo ve Vojicích shro-
máždit a vystavit sbírku dobových 
fotografií, hasičských uniforem 
a kronik. Ačkoliv jsou jednotkou 
s označením JPO 5 a nemají vozi-
dlo, pečlivě se starají o stříkačky 
PPS 12 A PS 8 s podvozkem a o ha-
sičskou zbrojnici. Podle slov hasičů 
mají velmi dobrou oboustrannou 

spolupráci s Obecním úřadem 
v obci Podhorní Újezd a Vojice. 
Společně připravují dětský den. 
Vycházejí vstříc základní a ma-
teřské škole například při přípravě 
každoročního slavnostního rozsvě-
cení vánočního stromu před první 
adventní nedělí. Zajišťují potřebné 
zázemí včetně občerstvení a sta-
vění stanů. Každoročně pořádají 
v obecním hostinci hasičský bál 
se zajímavou tombolou. Nezapo-
mínají na soutěžní činnost, s peč-
livostí se připravují na okrskovou 
soutěž a pilně trénují. „Start na ní 
je srdeční záležitostí všech sborů 
v okrsku. Přestože nedosahujeme 
výkonů družstev, která jezdí na 
vrcholové soutěže, snažíme se o co 
nejlepší výkony a patřičně si sou-
těž užíváme,“ uvedl Marek Šorm. 
Letos plánují hasiči další zajímavé 
akce. Mezi ně patří mj. účast na 
okrskové soutěži; a akci Ukliďme 
svět, ukliďme Česko rozloučení 
s prázdninami pro děti a slavnost-
ní rozsvícení betlémského světla 
v kapličce spojené s rozdáváním 
betlémského světla a lampionovým 
průvodem pro děti. Hasiči věří, že 
všechny akce se podaří a vykouzlí 
úsměv a pohodu mezi dětmi a ob-
čany obce.  

Věra Nutilová

nek. Hasiče moc mrzelo, že jim 
nebyl zapůjčen vlastní prapor na 
Setkání praporů do Brna ani na 
loňské slavnostní rozvinutí prapo-
ru současného. Naposledy donesl 
prapor na výroční valnou hromadu 
sám ředitel regionálního muzea 
v roce 2015.“ To bylo naposledy, 
kdy jsme viděli náš prapor. Tyto 
okolnosti nás vedly k rozhodnutí 
pořídit si prapor nový,“ připo-
mněl Josef Wilder s tím, že na 
pořízení praporu přispěly krajský 
úřad a Centrum hasičského hnutí 
v Přibyslavi. „Požádali jsme rov-
něž o finanční příspěvek Město 
Svitavy, výsledek zatím neznáme, 
ale věříme, že nám vyhoví,“ dodal. 
Hasiči očekávají, že v roce 2022 
dojde u příležitosti oslav 150 let 
založení sboru k požehnání prapo-
ru při oslavě za přítomnosti široké 
veřejnosti. 

Věra Nutilová 
Foto: z akce rozvinutí praporu



V návaznosti na přípravu VI. 
sjezdu SH ČMS zveřejňuje-
me další část dokumentu 
s názvem Program činnosti 
Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska pro o bdobí let 2020 
– 2025 (schválený  SS OSH dne 
19.10.2019). Komplexní infor-
mace vztažené k VI. sjezdu SH 
ČMS, ze kterých i naše redakce 
čerpá,  jsou dostupné v texto-
vé i obrazové podobě na webu 
Sdružení na adrese www.dh.cz.

VII. Práce s mládeží
1)  Zpracovat Strategický plán 

rozvoje úseku mládeže SH ČMS 
2020–2025. Definovat hlavní 
strategické cíle a strategické cíle 
v souladu s Koncepcí podpory 
mládeže MŠMT. 

2)  V návaznosti na strategický plán 
rozpracovat činnost kolektivů 
mladých hasičů do samostatné 
koncepce.

 3) Prioritně podporovat všeobec-
nou organizovanou volnočaso-
vou mimoškolní práci s dětmi 
a mládeží.

 4) Klást důraz na všest ranný 
a harmonický rozvoj osobnosti 
dítěte a mladého člověka, člena 
SH ČMS, s důrazem na utužo-
vání zdraví a zvyšování fyzické 
zdatnosti za účelem výchovy 
k dobrovolné práci v JSDHO. 

5) Zpracovat žádost u udělení titulu 
Organizace uznaná 2020 – 2025.

Na téma VI. sjezdu SH ČMS:   
Program činnosti SH ČMS 2020–2025

6) Zajistit obnovení akreditace 
MŠMT ČR na vzdělávání hlav-
ních vedoucích táborů.

7) Modernizovat a rozvíjet oblast 
neformálního vzdělávání ve-
doucích, dobrovolníků i dětí 
a mládeže. 

8) Prodloužit členství v ČRDM 
a aktivně se podílet na činnosti 
této organizace.

9) Podílet se na tvorbě a připo-
mínkování legislativních no-
rem a předpisů, které se přímo 
dotýkají oblasti práce s dětmi 
a mládeží ve volném čase. 

10) Usilovat o získání státních 
a jiných dotačních prostředků, 
které jsou určeny k rozvoji vše-
stranné celoroční volnočasové 
činnosti mládeže SH ČMS. 

11)  Umožnit aktivní zapojení dětí 
a mládeže do rozhodovacích 
procesů v rámci SH ČMS. 

12)  Podporovat zvyšování přeshra-
niční mobility dětí a mládeže, 
reprezentaci ČR a národní hr-
dost. Spolupracovat zejména 
s CTIF a Mezinárodní sportovní 
federací hasičů a záchranářů. Or-
ganizovat mezinárodní tábory. 

13)  Budovat tradice, podněcovat 
zájem dětí a mládeže o dobro-
volnickou činnost v tradičním 
spolku. Podporovat mezigene-
rační spolupráci. 

14)  Rozvíjet publikační, didaktic-
kou a metodickou činnost na 
úseku mládeže SH ČMS. 

15)  Modernizovat informační kaná-
ly úseku mládeže. 

16)  Spolupracovat na partnerských 
projektech (Junior univerzita, 
Hasičské jiskření a další). 

(příště: programové teze 
věnované části VIII. – oblasti 

vzdělávání) 

Program činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do r.  2025

Hasiči z Rýmařova 
slaví 150 let
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PRO CHVÍLE ODDECHU

V měsíci únoru 2020 zemřel ve věku 
78 let  vynálezce figurek LEGO Jens 
Nygaard Knudsen. Byl to právě on, kdo 
do legendární stavebnice LEGO přidal  
postavičky s pohyblivýma rukama 
a nohama. První figuky LEGO se začaly 
objevovat od roku 1978. Chybět mezi 
nimi nemohli ani hasiči! Těžko říci, kolik 
budoucích hasičů si nejprve hrálo s figur-
kami hasičů ze stavebnic LEGO a kostku 
po kostce pro ně 
stavělo hasičské 
stanice… Pokud 
chcete vědět, jaké 
n á ro d nos t i  byl 
Je n s  K nu d s e n , 
vyluštěte si kří-
žovku. 

Zdroj ilustrační-
ho obrázku 

skladejtesnami.cz

Galaodpoledne hasičského 
sportu

ZAUJALO NÁS...

Nová stanice Milovice
Minulý měsíc byla otevřena nová stanice v Milovicích na 

Nymbursku.  Hlavním cílem realizace výstavby stanice bylo op-
timalizovat rozmístění sil a prostředků HZS Středočeského kraje 
a zlepšit podmínky pro řešení hašení požárů, provádění záchranných 
a likvidačních prací a ochrany obyvatelstva v rámci činností pro-
váděných HZS Středočeského kraje. Hasební obvod obce Milovice 
dosud zajišťovaly stanice Benátky nad Jizerou a Nymburk a také 
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Milovice a Lysá nad 
Labem. Hasičská stanice Milovice je navržena jako dvoupodlažní 
nepodsklepený objekt. V přízemí jsou umístěny garáže pro hasičská 
vozidla včetně odděleného mycího stání. Po stranách garáží se na-
cházejí dílny pro údržbu vozidel a ostatní hasičské techniky, příruční 
sklad pohonných hmot a olejů a další potřebné zázemí stanice. Druhé 
nadzemní podlaží slouží pro administrativu, osobní hygienu, denní 
a noční pohotovost a fyzickou přípravu příslušníků. Celkové výdaje 
na výstavbu nové stanice dosáhly výše 49.775.012,00 Kč.

Zdroj: HZS Středočeského kraje 

1. Velitel zásahu zajistí ochranné 
nápoje při:

a) použití speciálních ochranných 
prostředků v nepřetržité délce 30 
minut

b) použití speciálních ochranných 
prostředků v nepřetržité délce 2 
hodin

c) použití speciálních ochranných 
prostředků v nepřetržité délce 90 
minut

Na téma: 
Nebezpečí přehřátí

Přehřátím (hypertermií) se rozumí překročení maximální teploty těla 
(vnitřní teploty tzv. teploty jádra), při které již organismus není schopen 
efektivního odvodu tepla z těla ochlazováním, dochází k rozšíření cév 
a zadržení velkého množství krve z oběhu, čímž vzniká riziko kolapsu 
organismu.

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

Otestujte si své hasičské znalosti

2. Velitel zásahu zajistí stravování:
a) jde-li o práci při zásahu trvající 

nepřetržitě po dobu nejméně 4 
hodiny

b) jde-li o práci při zásahu trvající 
nepřetržitě po dobu nejméně 6 
hodin

c) jde-li o práci při zásahu trvající 
nepřetržitě po dobu nejméně 4 
a půl hodiny

3. Hypertermie:
a) se projevuje nebezpečným pokle-

sem tepové frekvence
b) sse projevuje výrazným snížením 

schopnosti jakékoliv činnosti
c) sse projevuje zúžením cév a pře-

bytku krve
4.  Velitel zásahu zajišťuje péči o:
a) sjen o zasahující hasiče
b) sjen o osoby poskytující osobní 

pomoc
c) so zasahující hasiče a osoby po-

skytující věcnou pomoc
5.  Velitel zásahu zajistí vhodné 

místo pro odpočinek:
a) sTrvá-li práce při zásahu déle než 

12 hodin
b) strvá-li práce při zásahu déle než 

6 hodin
c) strvá-li práce při zásahu déle než 

24 hodin

První zmínka o Rýmařově (Mo-
ravskoslezský kraj) pochází z roku 
1341. Velké požáry postihly Rýma-
řov například v roce 1561 a v roce 
1609. Historie zdejšího hasičského 
sboru sahá pak do roku 1870. První 
snahy o organizovaný boj s požáry 
se datuje do L. P. 1787, kdy Rý-
mařov dostal Všeobecný požární 
řád. Ten měl mobilizovat občany 
při krocení „červeného kohouta“. 
Z této občanské angažovanosti však 
nakonec vykrystalizovalo řešení nej-
lepší – založení vlastního hasičského 
sboru. Současná jednotka JSDH 
Rýmařov je zařazena do kategorie 
JPO II. SDH Rýmařov má více než 
šest desítek členů, výjezdovou jed-
notku tvoří  15 hasičů. Oslavy 150 
let existence rýmařovských hasičů 
by se měly uskutečnit 6. června t.r. Správné odpovědi: 1a,2c,3b, 4c, 5a 
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Zásahové oděvy Dragon nejvyšší kvality 
s dárkem pro ochranu Vašeho komfortu 
těla i proti riziku popálenin, spodního 
prádla v setu tričko dlouhý rukáv a spodky 
In2Out.

Zásahové oděvy z Bavlny FR a lehké 
zásahové oděvy PATROL s dárkem PS II 
ze 100% bavlny, tašky na oděv a OOP, 
trička z komfortního funkčního materiálu 
na bázi bavlny a viskózy od českého 
výrobce nebo ochranné kukly na bázi 
komfortního FR materiálu.

Pláštěnky všech modelů s dárkem nepro-
mokavou nákupní taškou. A tedy nic se 
nepromočí a jste vidět i v dešti.

Přeměření výkonu Vašeho přetlakové 
ventilátoru a 10% sleva na nákup nového 
stroje s UHAMEM (universálním hasebním 
modulem pro výroby lehké pěny a vodní 
mlhy s garantovanými výkony)

 















Nejlevnější vysokotlaké moduly na trhu 
s garancí výkonu a životnosti s dodáním 
zdarma včetně montáže na vozidlo.

Jediné plovoucí čerpadlo použitelné i jako 
stacionární s garantovaným výkonem dle 
měření Sigma Olomouc! 

Termokamery Flir s dárkem obalem na 
tlakovou lahev, obalem na přilbu, nebo 
dýchací masku ze 100% aramidu! + 10% 
sleva z ceny bez DPH!

Stříkačky Johnstadt s nosičem hadic 
zdarma! + sleva 5 %

Turbínová čerpadla Felix s výkonem 
1 300  l/min skladem s neonovou B hadicí

Pozvánka do Hasičského 
muzea ve Všetatech

Noční požár na Broumovsku
Muzeum hasičské techniky 

Florián ve Všetatech vznikalo řadu 
let, než dostalo podobu v jaké si ho 
můžete prohlédnout dnes. Vzniklo 
na základě nápadu několika členů 

Kvůli ohlášenému požáru části 
střechy restaurace na Broumov-
sku (Královéhradecký kraj) bylo opravách se zde umístily exponáty 

z vlastnictví všetatského sboru.
Některé exponáty byly zapůjčeny 
od okolních hasičských sborů. 
Naleznete zde techniku od prvních 
počátků až po současnost. Vedle 
šesti starožitných koňských stří-
kaček jsou v muzeu k vidění různá 
čerpadla, pumpy, výstroj, spojo-
vací technika i několik dobových 
přileb. V neposlední řadě jsou zde 
i historické a současné fotografie, 
autentické exponáty z požárů, me-
daile, hasičskou výzbroj a výstroj 
i spoustu dalších archiválií. Raritou 
muzea je finanční kniha psaná od 
založení Sboru dobrovolných hasi-
čů Všetaty. Muzeum nemá stálou 
otevírací dobu. Otevřeno je buď 
po telefonické nebo emailové do-
mluvě. Kontakty najdete na webu 
www.sdh-vsetaty.cz. 

Zdroj foto pozary.cz

Lokalizaci ohlásil velitel zásahu 
před 21:30 hod., následně museli 
hasiči rozebrat část konstrukce, 
aby odhalili a dohasili skrytá 
ohniska. Požár byl zlikvidován 
těsně po půlnoci. Jednotky poté 
provedly provizorní zastřešení 
zasažené části. Příčina vzniku 
požáru je předmětem vyšetřování, 
vyšetřovatel hasičů se na požářiště 
vrátí během dnešního dne. Škoda 
byla předběžně vyčíslena na 350 
tisíc korun, podařilo se uchránit 
hodnoty představující odhadem 
2,5 milionu korun. Na místě za-
sahovali profesionální hasiči ze 
stanic Broumov a Náchod a JSDH 
Police nad Metují, Křinice, Brou-
mov, Meziměstí, Martínkovice, 
Jetřichov, Hejtmánkovice.

 
HZS Královéhradeckého kraje

sboru jak využít a podělit se o ex-
ponáty historické hasičské techni-
ky s širokou veřejností. Muzeum 
se nachází v budově staré mateřské 
školky ve Všetatech a po nutných 

10. března zalarmováno celkem 
devět jednotek hasičů. Požár 
zasáhl podkroví a část střechy. 

PŘESTAVBA SKŘÍNĚ PS 12 na podvozek VEZEKO
Cena podvozku pod PPS 25 650,- Kč bez DPH / 31 037,- Kč vč. DPH

    Výškově stavitelná oj - příplatek 12 500,- Kč bez DPH/ 15 125,- Kč vč. DPH

více informací na www.vezeko.cz

Celková hmotnost 750 kg  I  Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg  I  Konstrukční rychlost 130 km/hod  I  Kola 185 R 14C

MOŽNOST MONTÁŽE STAVITELNÉ OJE S VÝMĚNNÝM PŘIPOJENÍM NA KLOUB ISO 50 NEBO OKO ISO 40 

inzerce A4 TIGER PLUS duben 2018 deva ve03k.indd   1 18.4.2018   12:05:28

Ve sbírkách Muzea zimních 
sportů, turistiky a řemesel v Dešt-
ném v Orlických horách je k vidění 
zajímavý výrobek firmy Rosentha-
ler Maschinenfabrik z roku 1938. 
Agregátem stříkačky je dvoudobý, 
dvouválcový, zážehový motor s po-
užívaným palivem směsi benzínu 
a oleje. Startování probíhá pomocí 
startovací páky, zapalování je 
značky Bosch. O nasátí vody se 
stará rotační vývěva. Čerpadlo 
je celomosazné, jednostupňové 
a jeho předpokládaný jmenovitý 
výkon je 600 l/min při sací výšce 
1,5 m a tlaku 0,8 MPa. V roce 1938 
tuto stříkačku zakoupil hasičský 

sbor obce Plasnice, která je dnes 
součástí obce Deštné v Orlických 
horách. Místním hasičům sloužila 
až do roku 1966. V roce 2013 byla 
provedena její kompletní oprava. 
V dnešní době je zcela funkční. 
Spolu se stříkačkou se dochovalo 
také příslušenství v podobě sacích 
hadic společně s proutěným sacím 
košem, proudnicemi, rozdělo-
vačem a konopnými hadicemi. 
Dochoval se také podvozek, na 
kterém byla stříkačka převážena 
k požárům. Ten byl vlastnoručně 
vyroben členy plasnického hasič-
ského sboru. Jedná se o podvozek 
se dvěma nápravami použitými 

Historická stříkačka 
z Deštného v Orlických horách 

z blíže neurčeného automobilu 
s nafukovacími pneumatikami. Na 
podvozku byla převážena stříkačka 
společně s veškerým dalším příslu-
šenstvím. Tento přívěs byl tažen 
koňmi, případně později pomocí 
traktoru.              Foto Mirek Brát    


