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Hasiči „na síti“Otestujte si své hasičské 
znalosti!

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

Suché počasí znamená i vyšší riziko lesních požárů. Foto: mf.

„Dezinfekce“ – to je teď jeden 
z nejčastěji skloňovaných termínů. 
Dezinfikovat se musí všechno a po-
řád. Stejně je tomu i na hasičských 
stanicích. Pravidelně se dezinfikují 
jak stanice, tak technika. Je tedy 
jasné, že běžné zásoby dezinfekč-
ních prostředků v této době nestačí.  
S velkou pomocí přišla společnost 
Spolana, s. r. o., v Neratovicích, kte-
rá doplnila zásoby hasičů o 10 tisíc 
litrů chlornanu sodného, účinného 
dezinfekčního prostředku. Jen pro 
představu, denně potřebuje jedna 
hasičská stanice pro svoji rutinní 
dezinfekci cca 0,5 litru prostředku 
SAVO, který obsahuje právě zmi-
ňovaný a potřebný chlornan sodný.

pplk. Mgr. Nicole Studená, 
tisková mluvčí MV-generální 

ředitelství HZS ČR

Jak je vidět, jarní sluníčko 
již nalákalo zahrádkáře na své 
zahrádky a lidé využívají tuto 
dobu, kdy máme trávit čas hlavně 
doma, a začínají vypalovat trávu. 
Pohrabat starou trávu nebo snad 
ještě podzimní listí není snadné, 
a tak se mnozí stále ještě obracejí 
k jejich pálení. Vzít zápalky a sta-
řinu vypálit je jednodušší a méně 
namáhavé než poctivě hráběmi ce-
lou plochu zbavit starého porostu. 
Pomáhá k tomu i přežívající názor, 
že popel z vypáleného trávníku je 
dobrým hnojivem přispívajícím 
k lepšímu růstu nového porostu. 
Jenže, koho by napadlo, že tato 
„metoda“ zahradnické práce může 
vést k nejtragičtějším koncům 
(nehledě k úhynu přezimujících 
broučků, larev apod.). 

Provádět vypalování poros-
tů (staré trávy, malých keříků, 
stromků, bylin apod.) je zákonem 
o požární ochraně zakázáno. Hro-
zí nebezpečí přenesení požáru na 
jiný objekt, porost nebo plochu 
podobnou té spalované, a to po po-
vrchu suché vegetace, zanesením 
ohně větrem a v neposlední řadě 
přenesením ohně v podloží. Po-
slední nebezpečí je aktuální zvláš-
tě v lesích nebo na plochách, kde 
je silnější vrstva lesní hrabanky. 
Takový oheň může „doputovat“ na 
vzdálenost desítek metrů a objevit 
se i po několika dnech. Jsou známé 
případy, např. vzplanutí lesa po 
dvou týdnech ve vzdálenosti až 
sedmdesáti metrů od původního 
místa pálení. Bohužel jsou kaž-
doročně zaznamenávány i případy 
udušení lidí v kouři a v neposlední 
řadě i uhoření při nezvládnutém, 
původně jen malém kousku vypa-
lované plochy. 

V jarních a podzimních měsí-
cích hasiči vyjíždějí k požárům 
trávy a lesních porostů. Častěji 
také vyjíždějí k požárům nebo 
k dohašování špatně zabezpe-
čených ohnišť. Dle zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákona o PO) fyzická osoba ne-
smí provádět vypalování porostů, 
a i přesto je u nás vypalování trávy 
neustále oblíbené. Jarní úklid se 
ale nemusí majitelům zahrad nebo 
remízků vyplatit. Ten, kdo se totiž 
rozhodne „vyčistit“ svou zahradu 
ohněm, může zaplatit i několika-
tisícovou pokutu. 

Při vypalování porostů se do-
pouští přestupku dle zákona o po-
žární ochraně, za který jí hrozí 
pokuta až do 25.000 Kč.

dle zprávy 
por. Bc. Venduly Horákové, 

tiskové mluvčí 
HZS Pardubického kraje

 

Dar od Spolany 

Majitelé restaurace Bavorský 
dvůr v Sezemicích Augstenovi se 
rozhodli vařit hasičům, zdravotní-
kům i policistům. Hasiči, policie 
a záchranná služba procházejí 
nyní neskutečnou zatěžkávací 
zkouškou. Lidé pracující v těchto 
sborech se stravují všelijak, ně-
kteří jídlo mají, někteří ne, vaří si 
sami, odbývají se bagetou. Augste-
novi se rozhodli vařit a rozvážet 
jídla zdarma na naše služebny. 
Začali 1. dubna. Ne, nebyl to apríl, 
byla to skutečnost.  My z celého 
srdce děkujeme! 

dle zprávy 
por. Bc. Venduly Horákové, 

tiskové mluvčí
 HZS Pardubického kraje

Vzhledem k aktuální situaci 
ohledně šíření koronaviru 2019-
nCoV doporučujeme pro udržení 
akceschopnosti jednotky zohlednit 
následující doporučení:

1. Pokud je to možné, oddělit kon-
takt členů výjezdové jednotky 
od ostatních členů SDH, zejména 
v případě, že členové SDH budou 
ve spolupráci s obcí poskytovat 
např. rozvážkové služby.

2.  Nesdružovat se zbytečně v ha-
sičské zbrojnici, odložit pláno-
vaná školení a výcviky na dobu 
po skončení nouzového stavu.

3.  Výjezd jednotky zajistit v nej-
nižším možném početním stavu, 
tzn. 3+1.

4.  V hasičské zbrojnici a požární 

Systém eCall je velmi důmyslný 
systém v nových osobních vozi-
dlech, který dokáže „sám“ zavolat 
pomoc, pokud dojde k dopravní 
nehodě.  Byl vyvinut na úrovni 
Evropské unie a Česká republika se 
na tom významnou měrou podílela. 
Data a volání z vozidel odbavují 
telefonní centra tísňového volání 

Restauratéři vaří hasičům, 
zdravotníkům i policistům

Jarní požáry 
trávy

Informace ze systému eCall
(TCTV) 112. Od roku 2018 byla tři 
TCTV nepřetržitě připravena rea-
govat na tuto novou formu ohlášení 
dopravní nehody nebo zdravotní 
indispozice. 

Na základě vyhodnocení pro-
vozu došlo od 1. dubna 2020 
k rozšíření počtu center o TCTV 
Středočeského kraje. 

Pardubický kraj zajistil des-
infekci pro obce, rozvoz zajistili 
dobrovolní hasiči JPO 5 dopravními 
automobily. V pátek 3. 4. 2020 byl 
celý rozvoz zajištěn 47 vozidly. 
Děkuji obcím i hasičům za pomoc 
a perfektní práci. Také děkuji všem, 
kteří zajišťují nepřetržitý provoz 
skladů materiálu v Pardubickém 
kraji. Díky zvolenému systému 
distribuce za pomoci dobrovolných 
hasičů je naprosto spolehlivý a rych-
lý. Díky Vám všem. 

Josef Bidmon, předseda 
Výboru IZS Pardubického kraje 

Koronavirus 
– doporučení pro jednotky SDH

technice v rámci možností pro-
vádět desinfekci.

5.  Velitelům jednotek při podezření 
u zásahu s možným výskytem 
COVID 19 zvážit nutnost použití 
ochranných prostředků (maska 
s filtrem, respirátor, ústenka, 
rukavice), pokud je jimi jednotka 
vybavena.

6.  V případě zjištění, že se jednotka 
PO během zásahu prokazatelně 
dostala do styku s nakaženou 
osobou, ihned předat tuto zprávu 
na KOPIS.

7.  V případě nákazy někoho z členů 
jednotky nebo jeho rodinného 
příslušníka nahlásit tuto skuteč-
nost na KOPIS.

Zdroj: HZS ČR, 
ilustrační foto mf

Dezinfekce pro obce
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Čas plyne a ani v jarním povětří 
nejsme zatím ušetřeni nebezpečí 
koronavirové infekce. Tento fakt 
zvyšuje obtížnost všech hasičských  
zásahů. Některé konkrétní případy 
takových zásahů najdete i na této 
tématické stránce s událostmi za 
uplynulé období. Koronavirová 
epidemie je  zde stále, a pořád je 
i „navíc“. Je dalším rizikem zása-
hů u dopravních nehod i požárů. 
Hasiči, profesionální i dobrovolní, 
se s tímto rizikem musí umět vy-
rovnávat a čelit mu. Náš svět se 
neustále mění. Ještě donedávna  

Dvě záchrany mužů zavelených 
v lese stromem se odehrály ve Zlín-
ském kraji v téměř jeden okamžik. 
V prvním případě vyjeli krátce před 
polednem profesionální hasiči ze 
stanic Zlín a Luhačovice do Hřiví-
nova Újezdu Na Zlínsku, ke kterým 

Při zásahu u dopravní nehody 
dvou osobních vozidel na ulici 
Hradecká v Brně dne 4. dubna 
záchranáři ZZS JmK naměřili 
u jednoho z řidičů zvýšenou teplo-
tu. Navíc byla u řidiče potvrzena 
cestovatelská anamnéza. Zásah 
se tím pádem dostal do úplně jiné 
roviny, co do nasazení ochranných 
prostředků a očištění místa nehody.  
Velitel zásahu si na místo vyžádal 
techniku z opěrného bodu na che-
mické zásahy - Brno-Líšeň, protože 
bylo nutné provést desinfekci zasa-
hujících policistů a jednoho hasiče, 
kteří přišli do bližšího kontaktu 
s potenciálně nakaženou osobou. 
Kromě osob bylo potřeba pro-
vést dekontaminaci dvou vozidel 
a věcných prostředků použitých 
u zásahu. Opěrný bod z Líšně  
je v posledních týdnech velice 

Z auta, které po nehodě 3. dubna 
2020 zůstalo na střeše, jsme vy-
prostili zaklíněného řidiče. Museli 
jsme pomocí hydraulického nářadí 
násilně otevřít páté dveře. Řidiče 
jsme následně vytáhli na páteřní 
desce a předali jej do péče záchra-
nářů. Po celou dobu zásahu byly 
samozřejmě používány respirátory. 

David Jirouš,
HZS Jihomoravského kraje 

Krátce po jedné hodině ranní, 
30. března 2020, zasahovaly čtyři 
profesionální a dvě dobrovolné 
jednotky v Praze 22, na Novém 
náměstí, u požáru balkonu v nej-
vyšším patře obytného domu.  Před 
příjezdem hasičů bylo z objektu 
evakuováno 23 osob. Hasiči na-
sadili výškovou techniku a jeden 
proud vody vedli vnitřní částí 
budovy. Požár se podařilo rychle 
lokalizovat, plameny se nerozšířily 
na střechu domu. V 01:21 byl po-
žár lokalizován a část obyvatel se 
vracela do svých domovů.  Přesný 
rozsah škod a příčinu požáru zjiš-
ťuje hasičský vyšetřovatel.  

HZS hl. m. Prahy

Dvě hasičské jednotky zasaho-
valy 1. dubna u  dopravní nehody 
traktoru s vlekem v Horním Jílo-
vém, okres Děčín. Traktor s vlekem 
se převrátil a hnůj se vysypal na 
vozovku. 

HZS Ústeckého kraje

Profesionální hasiči ze stanic 
Dvůr Králové nad Labem a Trut-
nov vyjeli 3. dubna 2020 k ohlášené 
dopravní nehodě osobního vozidla, 
které vyjelo mimo komunikaci 
a skončilo hluboko pod úrovní 
silnice v korytě Hartského potoka. 
Dva lidi z havarovaného auta si 
převzala do své péče zdravotnická 
záchranná služba. Hasiči automobil 
zajistili a zkontrolovali, zda nedo-
chází k úniku provozních kapalin. 
Po dobu policejního vyšetřování 
dopravní nehody nasvěcovali místo 
události. Kvůli náročnému okolní-
mu terénu bylo rozhodnuto o tom, 
že vozidlo bude vyproštěno za 
denního světla, na místo přijel také 
vyprošťovací automobil z centrální 
stanice Hradec Králové. Automobil 
se podařilo vytáhnout a naložit 
na odtah. Při vyprošťování došlo 
k malému úniku provozních náplní 
na vodní hladinu, byly zachyceny 
pomocí sorpčních hadů. Po dobu 
vyprošťování vozidla byla komuni-
kace uzavřena. Zásah byl ukončen 
po 10. hodině a jednotky se vracely 
zpět na stanice.

Martina Götzová, 
tisková mluvčí 

Foto: HZS Královéhradeckého 
kraje

Majitel rodinného domu v Med-
lešicích na Chrudimsku se snažil 
uhasit požár v kuchyni a zabránit 
tak dalším škodám na svém ma-
jetku. Operační středisko hasičů 
vyslalo na místo jednotku z Chru-
dimi. Hasiči obdrželi zprávu, že 
se pravděpodobně uvnitř domu 
nachází jedna osoba. Při příjezdu 
hasičů byl majitel z domu venku, 
podařilo se mu včas utéct. Hasiči 
zahájili okamžitý zásah. Profe-
sionálním hasičům pomáhali na 
místě dobrovolní hasiči ze Slati-
ňan, Chrudimi a Topol-Chrudim. 
Celkem na místě zasahovaly čtyři 
jednotky. Díky hasičům se požár 
nerozšířil do dalších místností, ale 
kuchyň byla zcela vyhořelá, včetně 
stropu. Po ukončení zásahu předala 
profesionální jednotka místo dob-
rovolným hasičům na dohled do 
půlnoci. Zdravotnická záchranná 
služba odvezla zraněného do ne-
mocnice. Přímá škoda je 350 tisíc 
korun. Jednotkám se tak podařilo 
uchránit majetek v hodnotě 4,5 
milionu korun. Příčina požáru je 
v šetření.               

Jana Poláková, 
HZS Pardubického kraje

Dvě jednotky profesionálních 
hasičů (HZS MSK), včetně lezecké 
skupiny z Ostravy-Poruby, zasaho-
valy v neděli 5. 4. 2020 v podvečer 
v Klimkovicích (okres Ostrava-
-město) po pádu 1,5letého chlapeč-
ka téměř do pětimetrové hloubky 
– nezajištěným otvorem mezi 
opěrnou betonovou zdí a boční 
stěnou rekonstruovaného objektu. 
Hasiči jej vytáhli pomocí lezecké 
techniky, při záchraně spolupraco-
vali s týmem ZZS MSK. Operační 
středisko hasičů bylo o nehodě 
informováno v neděli po 17. hodině. 
Do Hraniční ulice ihned vyjely dvě 
jednotky Hasičského záchranného 

jsme hovořili o nutnosti zapojení 
hasičů do boje proti projevům 
globálních klimatických změn 
(lesních požárů, silného větru, 
nedostatku vody). Rok 2020 k tomu 
přidal nutnost umět čelit i globální 
virové pandemii. Hasiči se i s touto 
novou hrozbou vyrovnávají na 
výbornou. Navíc je tu  naše česká 
schopnost neztrácet ani ve vypja-
tých situacích smysl pro humor. 
O české hasiče, dobře technicky 
vybavené, vycvičené, netřeba se 
bát ani v panující složité době!      

redakce  

Minulý měsíc zasahovali pro-
fesionální a dobrovolní hasiči 

KrátcePři práci v lese na dva 
muže spadly stromy

Dekontaminace místa dopravní nehody

Zemědělské stroje i stodola v plamenech

se přidali i místní dobrovolní hasiči. 
V místním lese na muže spadly dva 
stromy. Muž měl štěstí, neboť ho 
zde našel kolemjdoucí, který mu 
přivolal pomoc. Muž se nacházel 
ve špatně dostupném terénu, kam se 
nedostali hasiči s cisternou. Proto na 

vytížen. Provádí dekontaminaci 
nejen u nehod, kde je podezření 
na nákazu, ale i dekontaminaci 
služeben a vozidel státní i městské 
policie. Také například dezinfikuje 
výdejní místo osobních ochran-

místo vyrazili s terénním vozidlem. 
Hasiči muži poskytli předlékařskou 
pomoc a poté ho předali do péče 
zdravotnické záchranné službě. Aby 
se záchranáři k muži pořádně dosta-
li, museli hasiči kolem něj odřezat 
klestí a stromy. Některé stromy byly 
již mužem pokácené, ale nespadly 
na zem. Proto místní hasiči stromy 
bezpečně pořezali, aby nekontro-
lovaně nespadly na zem. Ke druhé 
záchraně vyjeli hasiči na Vsetínsku, 
kde v katastrálním území Dolní 
Bečvy spadl v lese taktéž strom na 
muže, který zde pracoval. Na místě 
se sjeli hasiči ze stanice Valašské 
Meziříčí, z Rožnova pod Radhoštěm 
a místní hasiči. Z místa nehody hasi-
či muže přenesli k sanitnímu vozu. 
Lékař si na místo povolal vrtulník, 
který zraněného transportoval do 
nemocnice v Ostravě.

por. Mgr. Lucie Javoříková, 
tisková mluvčí 

HZS Zlínského kraje 

se oheň dále nešířil. Po 4. hodině 
jsme dostali plameny pod kontrolu. 
Pro zvýšení hasebního efektu vody 
bylo použito i smáčedlo. Pomocí 
termokamery jsme vyhledávali 
skrytá ohniska hoření a dohašovali 
je. Před půl šestou ráno byl požár 
zlikvidován. Škodu předběžně 
odhadujeme na půl milionu korun. 
Příčinu vyšetřujeme. Při požáru se 
nikdo nezranil. Na místo vyjelo 9 
jednotek, a to profesionální hasiči 
z Litovle a Konice a jednotky sboru 
dobrovolných hasičů ze Senice na 
Hané, Náměště na Hané, Vilémo-
va, Choliny, Hvozdu, Slavětína 
a Bouzova.

por. Mgr. Lucie Balážová, 
tisková mluvčí, 

HZS Olomouckého kraje

Jednotky ve druhém stupni 
požárního poplachu vyjížděly v so-
botu ráno 4. dubna do Vilémova na 
Olomoucku.  Požár byl nahlášen ve 
3.33 na krajské informační a ope-
rační středisko jako požár pergoly. 
Ihned byly na místo vyslány jed-
notky v prvním stupni poplachu. 
Ty po příjezdu na místo události 
a průzkumu zjistily, že hoří dřevě-
né hospodářské stavení s uskladně-
nými zemědělskými stroji a oheň se 
rozšířil i na přilehlou stodolu. Jeli-
kož se objekty nacházely uprostřed 
vsi v zástavbě rodinných domů, 
vyhlásily operační důstojníci druhý 
stupeň poplachu a na místo vyjely 
další jednotky. Požár jsme hasili 5 
útočnými proudy a zároveň jsme 
ochlazovali okolní stavby tak, aby 

ných pomůcek pro lékaře, které je 
zřízeno v pavilonu E brněnského 
výstaviště.

David Jirouš, 
HZS Jihomoravského kraje 

Drama v Klimkovicích 
sboru Moravskoslezského kraje 
(HZS MSK) – ze stanic Zábřeh 
a Poruba, odtud specializované 
lezecké družstvo s potřebným vy-
bavením. Chlapeček zřejmě spadl 
na tvrdé dno otvorem, který měl 
být původně řádně zakryt kovovým 
plátem, ale nebyl. Po ošetření jej 
hasiči vytáhli stejným otvorem 
nahoru lany a rukama ve vanových 
evakuačních nosítkách Junkin. 
Při vytažení byl při vědomí. Byl 
převezen do Fakultní nemocnice 
Ostrava, kde zjistí rozsah jeho 
zranění.

HZS Moravskosklezského 
kraje

Požár v kuchyniAuto v potoce

Vyproštění řidiče

Dvacet tři 
evakuovaných osob 

Traktor 
„pohnojil „ vozovku“

Požár návěsu zaměstnal 
profesionální i dobrovolné hasiče

na Pražském okruhu, v oblasti 
městské části Řeporyje, u požáru 

návěsu kamionu, který převážel 
dřevo. Řidič kamionu stačil zajet 
ke krajnici a návěs odpojit. Hasi-
či použili dva proudy vody, aby 
nedošlo k rozšíření plamenů. To 
se jim podařilo za několik minut, 
následovalo ale delší dohašova-
ní a rozebírání nákladu. Velitel 
zásahu proto povolal dobrovolné 
jednotky.  Provoz byl během zásahu 
ve směru k letišti zcela uzavřen. 
Po 30 minutách byl uvolněn jeden 
jízdní pruh. Příčinu požáru i rozsah 
škod zjišťuje hasičský vyšetřovatel. 

HZS hl. m. Prahy
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Záhadné požáry se objevily i v obci Smilovy Hory. Rozsáhlý požár postihl hrad Sovinec v roce 1945. Misantropská žhářka řádila v obci Povrkly.

Požárem zničený parník Morro.

Knihy v průběhu záhadného požáru ve městě Odon ve Spojených Státech hořely pouze uvnitř. 

Oheň v minulosti zničil i řadu starověkých měst.

Už samotné hoření, jako fyzikálně chemický jev, je doslova 
mystickým projevem. Co se však stane, když nedokážeme najít 
příčinu ohně? Nikdo si nehrál se zápalkami, z modré oblohy 
nesjel blesk, podezřelá sopka na obzoru už spí miliony let… 
Potom je čas zapnout plotýnku a na sporák postavit objemný 
záhadologický hrnec. Nechat vařit, probublávat, občas pro-
míchat, kořenit  více či méně zaručenými zprávami. Do talíře 
po babičce naložit poctivou porci kouřícího tajemna, co nás 
dokáže znepokojit i v globální digitální době, kdy (skoro) na 
každou otázku dokážeme najít vhodnou odpověď. 

„Sicilia misteriosa“

V roce 2004 obletěly svět zprávy 
o tajemných požárech, které co 
chvíli vzplály ve městečku Canne-
to di Caronia na italské Sicílii. 
V mnoha domácnostech tam začalo 
hořet. Elektrické spotřebiče i oby-
čejné ručníky v koupelně. Žádný 
nebezpečný zdroj tepla v blízkosti. 
Říkáte si, že i v Čechách pár tous-
tovačů či mixérů ročně zahoří… 
Souhlasíme. Jak ale vysvětlit, že 
se spotřebiče v sicilském městeč-
ku měnily v pochodně i v situaci, 
kdy energetici „odřízli“ dodávku 
elektrické energie pro celou oblast? 
Situace  byla tak vážná, že musela 
zasahovat armáda. Jevy v Canneto 
di Caronia se nikdy nepodařilo 
uspokojivě vysvětlit. Spekulovalo 
se o možném vlivu blízké sopky 
Etna. Konspirační teorie dávaly 
důraz na tajné zkoušky elektro-
magnetické zbraně. V podezření 
byly i porcelánové omáčníky, které 
mohly být maskovanými létajícími 
prostředky pyromansky naladě-
ných ufounů... Ironii však ponech-
me trochu více stranou, protože 
události v Canneto di Caronia jsou 
pravdivé a ověřitelné. Své o tom 
vědí nejen místní obyvatelé, ale 
i italská vláda a pojišťovny, potaž-
mo nešťastní likvidátoři tamních 
četných pojistných událostí. Sicilia 
misteriosa – Tajuplná Sicílie! 

Požáry v Odonu
Pokud byste chtěli najít na mapě 

Spojených států městečko Odon, 
bylo by to tak trochu hledání jehly 
v kupce sena. Odon má totiž pouze 
1400 obyvatel. Do roku 1941 prav-
děpodobně o existenci tohoto ospa-
lého hnízda ve státě Indiana nikdo 
nevěděl. Pak se ale začaly dít věci! 
V dubnu zmíněného roku se objevil 
v jednom tamním domě oheň, který 
vycházel  ze stěny objektu. Nejed-
nalo se o zkrat, protože tento dům 
nebyl elektrifikován. Na pomoc při-
volaní hasiči dokázali „červeného 
kohouta“ rychle umravnit. Ouha, 
po jejich odjezdu se „rozkokrhal“ 
na jiném místě v domě. Tentokráte 
hořela matrace. Oheň se postupně 
objevoval na dalších a dalších 
místech domu. Za oběť mu padly 
i knihy. Na povrchu však nebyly 
ohořelé. Plameny je pohlcovaly 
uvnitř! Za jediný den bylo regis-
trováno ke třem desítkám malých 
požárů, jejichž příčina nebyla jen 

neznámá, ona byla tajemná! Hle-
dalo se logické vysvětlení: řádění 
pyromana s poněkud zvláštním 
smyslem pro humor, únik hořla-
vého plynu atd. Žádné uspokojivé 
vysvětlení se nalézt nepodařilo. 
Dům v Odonu, který byly dějištěm 
těchto ohnivých úkazů, byl vydě-
šeným majitelem zbourán.  

Zmizelé děti
V polovině 20. století se ve Spo-

jených státech odehrálo záhadné 
zmizení dětí v rodině jednoho ital-
ského přistěhovalce. Místem činu 
tajemných sil bylo město Fayettte-
ville v Západní Virginii. Ani dnes 
to není žádná megapole. Aktuálně 
čítá populace města necelých 3 000 
duší. Záhadný požár vznikl v domě 
v prosinci roku 1945. Spolu s rodiči 
v něm v tu chvíli bylo i devět jejich 
dětí různého věku. Dospělým se 
podařilo dům opustit. Zachránilo 
se i pět dětí. Nyní si pomyslíte něco 
o nezměrné rodinné tragédii, kdy 
v ohni zahynuly zbylé čtyři děti. 
Nebo se zadusily kouřem.  Pravdou 
však je, že ostatky těchto dětí se 
v požářišti nikdy nenašly, ačkoli 
je hledali nejen  zdrcení rodiče, 
ale i přivolaná hasičská jednotka. 

„Slepá ulička“
Dáváte si další vrchovatou lžíci 

naší záhadologické ohnivé polév-
ky a na jazyku vás pálí otázka, 
proč se všechny záhady a tajemna 
nejčastěji projevují na scéně seve-
roamerického kontinentu ? Spolk-
něte otázku a raději si vyslechněte 
události spojené s obcí Povrkly 
v Ústeckém kraji. Na konci 18. sto-
letí zde propukla série tajemných 
požárů. Jejich příčinu se nepodařilo 
řádně objasnit. V obci i v okolí 
stoupala nervozita. Tlak veřejnosti, 
použijeme-li moderní výrazivo, byl 
tak velký, že obec nakonec raději 
zakoupila pojízdnou hasičskou 
stříkačku (na kterou ochotně ve 
veřejné sbírce přispěli i vyděšení 
obyvatelé). Pokud bychom zde náš 
příběh skončily, bylo by možno 
ho postavit na roveň záhadám 
severoamerickým. My Češi jsme 
však povahy skeptické (a také ta 
obecní stříkačka nebyla zadarmo!). 
Ukázalo se, že požáry v Povrchlech 
nezakládala nadpřirozená bytost, 
ale jistá Rosina  Kuhnertová, osoba  
nenávistné a misantropské povahy. 
Promiňte, to nebyla skutečná  záha-
da. Byla to jen žhářka, co skončila 

ve slepé uličce osudu.  

Čechy záhadné
Zůstaňme v Čechách, ale posuň-

me se geograficky i časově. Píše 
se rok 1981 a jsme v obci Smilovy 
Hory v Jihočeském kraji. V jednom 
rodinném domě zde právě začaly 
hořet různé předměty, především 
pak textilie. Oheň zachvátil i no-
viny položené na stole. Doutnat 
počaly i potraviny uskladněné 
ve spíži. Po několika dnech však 
samovznícení předmětů ustalo. 
Do vyšetřování se zapojila policie 
(tehdy Veřejná bezpečnost). Příčinu 
těchto požárů se nikdy nepodařilo 
objasnit.  V roce 2009 začaly trápit 
záhadné požáry a další nevysvět-
litelné jevy i jednu rodinu z obce 
Strašice v Plzeňském kraji. Tento 
případ byl mediálně dostatečně 
přetřásán, uveďme jen ve zkratce, 
že hořely zásuvky „bez proudu“ či 
praskala skla. Policie ČR případ 
uzavřela s tím, že se jedná    o dílo 
neznámého pachatele. K některým 
činům se nakonec přiznala i nezle-
tilá ratolest. Odborníci, kteří se teh-
dy záhadám ve Strašicích věnovali, 
připouštěli, že za všechny „jevy“ 
chlapec opravdu nemůže. Později 
se v tisku objevilo i prohlášení 
společnosti ČEZ. „Vypadávání jis-
tičů, praskání žárovek i zapalování 
zásuvek v domu zapříčinila rušivá 

energie zavlečená až ze železnič-
ního koridoru u Rokycan,“ uvedl 
tehdy mluvčí ČEZ pro západní 
Čechy Martin Sobotka.  

Hunové i vojáci 
Záhadné požáry vždy jitřily 

lidskou představivost, Když se 
k nim přidá i ten správný historický 
kontext, je radost takové příběhy 
poslouchat.  Tak byla teorie o tom, 
že na kopci u Frýdku-Místku je 
hrob vůdce bojovných Hunů – 
legendárního Attily, doplněna  
pověstí o záhadných podzemních 
požárech. Zcela reálný požár ale 
potkal na sklonku druhé světové 
války hrad Sovinec v Moravsko-
slezském kraji. Od roku 1938 do 
roku 1945 byl hrad v držení jed-

notek SS. Bylo zde zřízeno i vězení 
pro válečné zajatce. V posledních 
válečných dnech zničil hrad mo-
hutný požár, který byl s největší 
pravděpodobností založen vojáky 
Rudé armády. Na straně druhé 
mohli Sovinec zapálit i samotní 
členové Himmlerova „černého 
řádu“ – jednotek SS, když se snažili 
maskovat svoje  aktivity na hradě 
a v podhradí. U řady esesmanů 
byly paranormální aktivity znač-
ně populární. Existovala dokonce 
speciální  jednotka SS Ahnenerbe, 
která zkoumala historické objekty 
po celé Evropě. 

Epilog
Záhadologové a pátrači po ta-

jemných požárech mohou (až jim 

to současný pandemický režim 
společnosti dovolí) vyrazit za 
historií a mystikou ohně do mnoha 
končin světa. Tak například na 
území ruského Krasnojarsku se 
nachází tzv. Čertův hřbitov – velká 
sežehnutá plocha uprostřed tajgy. 
Někdo tvrdí, že je to důsledek 
obřího podzemního požáru, jiný 
se zapřísahá, že právě sem dopadla  
část ze  záhadného Tunguzského 
meteoritu. Požáry, u kterých ne-
byla hodnověrně zjištěna příčina, 
nesužují jen souš, ale i moře. 
Příkladem je  požár amerického 
parníku Morro v roce 1934, při 
kterém zahynulo 137 cestujících 
a členů posádky.  V nehlubších kon-
spiračních vrstvách jsou hledány 
i příčiny rozsáhlých lesních požárů 
v Kalifornii či Řecku. Vyvolání 
těchto požárů je údajně v zájmu 
nejmocnějších z mocných, kteří 
zde použili zbraň označovanou 
zkratkou DEW (Directed Energy 
Weapon – Směrová energetická 
zbraň). Toto spiknutí v rozehrané 
partii o globálních klimatických 
změnách má snad i svoje jméno:  
Operace Torch (Pochodeň). Tolik 
věcí je na světě, že by jednomu 
při čtení i ta sytá záhadologická 
polévka  vystydla, co říkáte? 

Připravil Mirek Brát, 
Zdroje foto: wiki, flickr, 

pinterest, youtube
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Patronem hasičů je sv. Florián, patronem fotografů sv. Ve-
ronika. Ačkoliv se tito dva světci nikdy nepotkali, my 
jsme je pomyslně vyzvali k patronaci nad první ročníkem 
Fotosoutěže Hasičských novin. 

Naše redakce v úvodu roku oslovila amatérské fotografy 
– a nadšené hasiče, s nabídkou fotosoutěže, jejíž téma je 
zaměřeno na dobrovolné hasiče. Do soutěže jsme přijímali 
snímky, které zachycovaly činnost sborů dobrovolných hasičů 
(SDH) i jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH). Mohlo 
se jednat o snímky ze zásahů i z kulturních, sportovních 
a společenských akcí s účastí dobrovolných hasičů. Vzhledem 
k pandemickému šíření virového onemocnění jsme velmi 
rádi, že jste si našli na naši soutěž čas a fotografie zaslali. 
Pravda, trochu nás zamrzelo, že k nám nedoputovaly snímky 
od fotografů mladších věkových ročníků. Hodnotili jsme tak 
pouze fotografie v kategorii dospělí – nad 18 let věku. K trojici 
vítězných fotografií jsme přidali jednu zvláštní cenu. Výherci 
dostanou cenu poštou od společnosti Hasiči s.r.o., která 
zajišťuje pro SH ČMS vydávání Hasičských novin. Výsledky 
fotosoutěže: 1. místo Milan Křivánek, Olešná, název snímku: 
Hoří! 2. místo Elen Pospíšilová, Horní Karlovice, název snímku: 
Hurá vpřed!, 3. místo Vít Vaníček, Meník, název snímku : Bylo 
tu, není tu. Zvláštní cena: Zdeněk Ondráček, Kobeřice u Brna, 
název snímku A přece rostou!

Všem autorům fotografií děkujeme za účast ve fotosoutěži. Snímky, 
kromě tohoto čísla Hasičských novin, naleznete i na našem Facebooku. 
redakce
Poznámka: V propozicích byla uvedena podmínka zaslání pouze jedné fotografie pro 
každého účastníka soutěže. Jeden z účastníků poslal snímky dva. Vzhledem k panující 
mimořádné době jsme se rozhodli, že snímky u tohoto autora ponecháme v soutěži.

Vyhodnocení fotosoutěže Hasičských novin

3. místo, Vít Vaníček, Měník, Bylo tu, není tu.

Milada Veseláková, Veltěže, Uf, dali 
jsme to!

Martin Pospíšilík, Karlovice, Zdravíme, 
trenére!

František Fiala, Veltěže, Trénink

Milan Křivánek, Olešná, Soustředění 
před útokem

Zvláštní cena, Zdeněk Ondráček, 
Kobeřice, A přece rostou! 

Jana Fialová, Veltěže, Bez vody nic 
neuhasíš, slečno!

Stanislav Veselák, Veltěže, Alča v akci

Josef Voltr, Náchod, Nahoru, šéfe!

Jan Kolofík, Nové Hvězdice, 120. let, SDH Nevojice

1. místo, Milan Křivánek, Olešná, Hoří!

Ladislav Pospíšilík, Karlovice, Já to zvládnu!Lucie Novotná, Prostějov, Požár střechy u místního nádraží v Prostějově 

?

Petr Beránek, Bystřice pod Hostýnem, Den otevřených dveří HZS Zlínského kraje 

2. místo, Elen Pospíšilíková, Karlovice, Hurá, vpřed! 
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Stránky hasičů z obce Cekov 
www.sdhcekov.cz  

V naší pravidelné rubrice se věnujeme náhodně vybraným webovým 
prezentacím sborů dobrovolných hasičů. Tentokráte zamíříme k hasi-
čům do úhledné vesničky Cekov v Plzeňském kraji. Je to opravdu malá 
obec – čítající nějakých 130 „duší“, rozuměj stálých obyvatel. O to více 
je potěšitelné, že zde funguje nejen sbor, který má 35 členů, ale i jed-
notka (12 členů) zařazená do kategorie JPO V. SDH Cekov odvíjí svoji 
tradici od roku 1899. Jeho webové stránky  září však grafickou novotou 
letošního roku. Stejně nové jsou i oficiální obecní stránky Cekova, 
ze kterých se dostanete na hasičský web jediným kliknutím. Lze tak 
odvozovat, že obě webové prezentace má „na svědomí“ stejný grafik 
(stránky dobrovolných hasičů však fungují na vlastní doméně prvního 
řádu, nejsou tak podstránkou obecních stránek). Nám se na webové 
prezentaci cekovských dobrovolných hasičů velmi líbí jednoduchost 
a účelnost. Není tam nic navíc, rovněž tam také nic podstatného nechybí. 
Všeho je tam akorát. Zaujmula nás přehledná a vkusná grafika, umís-
tění aktualit na úvodní straně webu, možnost odběru tzv. RSS kanálů, 
kontakty formátované do formuláře. Na webu je zveřejněna stručná, 
ale výstižná historie cekovského hasičského dobrovolnictví: (krátká 
citace) V roce 1899 z podnětu tehdejšího starosty obce byl založen 
sbor dobrovolných hasičů v Cekově. Do čela sboru byli zvoleni starosta 
František Pěnkava, velitelem Václav Svoboda a jeho zástupcem Antonín 
Holub. O rok později byla zakoupena první ruční stříkačka, v roce 1901 
se konalo 22 praktických cvičení. Sbor měl ve svém začátku 19 čin-
ných členů, 13 příspívajících a 2 čestné členy. Na návsi byla postavena 
cvičírna a sušárna hadic. V roce 1904 se podílel na zdolávání požárů 
v Mýtě a Plískově, deset domů zasáhl požár v obci roku 1908 a sbor se 
podílel na hašení celkého požáru v Mýtě, kde shořelo 68 domů… Na 
webu najdete i odkaz (slovem a obrazem) na techniku, kterou cekovští 
aktuálně používají. Co si odnášíme z cekovského hasičského webu? 
Poznání, že funkční web může být zároveň jednoduchý i vkusný.   

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase

Rokem  2020 vás v Hasičských novinách  provází rubrika, ze které by 
možná měl radost i pan Komenský. Proč? Protože právě on říkal: Svěřovat 
věci pouhé paměti znamená zapisovati je do větru, neboť naše paměť je 
prchává. Pamatujete si například, co se stalo v dubnu 2018?  Naše  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 dubna roku 2018. Objevila se v něm zpráva, která je  aktuální i nyní. 

 
Suché počasí bez deště v dubnu roku 2018 téměř zákonitě znamenalo 

vyšší počet výjezdů hasičů k požárům trav, lesní hrabanky či poros-
tů. Největší požáry likvidovali hasiči v pátek 27. dubna 2018 u Hnojné 
Lhoty na Táborsku a v neděli 29. dubna 2018 u obce Třitim u Týna nad 
Vltavou: Osádky dvou cisteren profesionálních hasičů ze stanice Tábor 
byly v 14:55 hodin vyslány do lesa u Hnojné Lhoty, kde hořela hraban-
ka, kles a pařezy po těžbě. Veškerý porost v době příjezdu hasičů hořel 
na ploše přibližně 1 000 m2 a silným větrem se šířil dál do lesa. Velitel 
zásahu si přes operační středisko vyžádal jako posilovou jednotku další 
dvě cisterny, a to dobrovolných hasičů z jednotky SDH obce Tábor. 
Dobrovolné cisterny doplňovaly vodu do cisteren profesionálních. Poté, 
co hasiči dostali požár pod kontrolu, dohašovali možná skrytá ohniska 
okopáváním ohořelých pařezů. Závěrečný průzkum hasiči provedli ter-
mokamerou. Požár nezpůsobil žádnou škodu, zásah hasičů však uchránil 
majetek v hodnotě 1.000.000 Kč.

Text a foto s využitím zdrojů HZS Jihočeského kraje

V SDH Solopisky na okrese Pra-
ha-západ hasiči dlouhodobě pracují 
s mladými hasiči. V současné době 
je ve třech kolektivech 21 dětí. 
Celoročně připravují dětem zají-
mavé využití volného času, účast na 
mnoha soutěžích, takže se mládež 
v žádném případě nenudí. Vloni 
absolvovaly děti Stříbrnolhotecké 
uzlování, které si zdokonalily na 
dalším závodě ve Sředoklukách. 
Moc se jim líbily soutěže Stimax 
Cup, startovaly v  Lovosicích, Ústí 
nad Labem a Chomutově, odskočily 
si opět do Středokluk na májové 
závody v běhu na 60 metrů s pře-
kážkami. Na nich se šestým místem 
nejlépe bodovala Kamila Cvrková. 
V Poháru starosty města Libčice 
v požárním útoku se stali šestým 
nejlepším týmem ve starší kategorii. 
Mladí hasiči jsou zapojeni do hry 
Plamen, v okresním kole například 

Hasiči SDH Šumperk-Temenice 
vykazují celoročně velice kvalitní 
a různorodou činnost. Někteří čle-
nové se vloni společně se starostou 
města Tomášem Spurným stali 
součástí delegace, která navštívila 
partnerské hasiče v německém Bad 
Hersfeld. Stalo se tak u příležitosti 
oslav pětadvaceti let uzavření 
partnerství mezi městy. Velký kus 
práce sbor odvádí ve spolupráci 
s oddělením informatiky Městské-
ho úřadu Šumperk při aktualizaci 
facebookových a webových stránek. 
Stránky nabízejí široký okruh infor-
mací ze současnosti a historie sboru. 
Členové sboru se v průběhu celého 
roku aktivně podílejí na údržbě 
a provozu hasičské zbrojnice včetně 
dolní garáže, která je v majetku 
sboru a provozuje ji oddíl mladých 
hasičů, pořádají společenské akce 
apod. „Je nutné vyzdvihnout práci 
a aktivity mládeže. Sbor touto 
činností naplňuje jedno ze svých 
hlavního poslání a to v podobě 
kompletního programu výchovy 
dětí do věku, kdy bude možné člena 
zařadit jako člena sboru nebo do 
výjezdové jednotky. Podařil se nám 
přechod kategorie starších žáků do 
dorostu. V současné době jsou zapo-
jováni do činnosti jednotky formou 
školení, výcviku nebo údržby hasič-
ské techniky. Musím konstatovat, 
že v případě personálních změn 
v jednotce je kladem velký důraz 
na vlastní odchovance, kteří prošli 
kompletním programem výchovy 
hasiče,“ sdělil starosta sboru Fran-
tišek Horák. Výjezdová jednotka 
je zařazena v kategorii JPO II/1. 
Hasebním obvod pokrývá město 
Šumperk včetně dalších 17 obcí. 
V uplynulém roce zasahovala jed-
notka u 89 mimořádných událostí, 
nejčastěji to byly technické pomoci 
na odstranění nebezpečných stavů 
(75). „Nejnáročnější byla likvidace 
následků vichřice Eberhardt, v té 

Bodují na záchranářské soutěži, 
zachránili medvěda

přípravka díky Tadeáši Pokornému, 
který soutěžil za Zahořany, dokonce 
zvítězila. V okresním kole dorostu 
si starší dorostenka Lucka Cvrková  
vybojovala postup do krajského kola 
a v mladších dorostencích bodoval 
Matys Maier celkovým druhým 
místem. Lucka poté dosáhla v kraj-
ském kole Plamenu na skvělé osmé 
místo. „Snažíme se s mladými 
hasiči o kvalitní přípravu spojenou 
s důrazem na fyzickou průpravu, 
dynamičnost a dokonalé ovládání 
techniky provedení každé disciplí-
ny. Podporujeme v dětech týmové 
hráče, vzájemnou spolupráci, od-
vahu, samostatnost, zodpovědnost, 
přátelství, učíme je vyhrávat i pro-
hrávat. „Jsem ráda, že děti soutěžení 
neuvěřitelně baví a na každý závod 
se těší,“ uvedla hlavní vedoucí a sta-
rostka sboru Barbora Barsová. SDH 
Solopisky vloni připravilo mladým 

hasičům soutěž Solopiské 60, která 
děti přímo nadchla. Uvedl se na nich 
skvěle „domácí“ Maxim Vetiška 
třetím místem v kategorii přípravky, 
Tadeáš Pokorný v početné konku-
renci obsadil čtvrté a Ondřej Baubín 
páté místo. Nevyhýbají se dalším 
soutěžím, které jsou příležitostí 
k ověření získaných dovedností. 
Uvedu loňský orientační běh v Ji-
nočanech, kde mladší hlídka stanula 
na druhém a starší na třetím místě. 
Mladí hasiči ze Solopisk si nenecha-
li ujít čtyři závody Floriánku, které 
pořádá OSH Praha – západ a poté se 
radovali z celkového druhého místa. 
V podzimním klání Závodu hasič-
ské všestrannosti v Psárech získala 
přípravka celkově jedenácté místo, 
mladší oddíl byl desátý a starší jede-
náctý. „Učíme děti tomu, že ne vždy 
musejí být na stupních vítězů. Důle-
žitá je nabytá zkušenost, radost ze 

soutěžení, spolupráce v kolektivu,“ 
připomněla hlavní vedoucí. Děti se 
nebojí startovat na soutěži mladých 
záchranářů, které pořádá Český 
červený kříž. V kategorii 1. stupeň 
získalo družstvo mladých hasičů 
zlaté medaile a postoupili na kraj-
skou soutěž, v kategorii 2. stupeň 
dosáhli na třetí pořadí. Vypomohli 
dokonce čtyřmi členy týmu kama-
rádů z SDH Lety, který si díky jejich 
výpomoci zajistil účast na krajském 
kole. Družstva mladých hasičů se 
zúčastnila vloni sportovního dne 
ve Vonoklasech, kde se prezento-
vala ukázkami disciplín Plamenu 
a ukázkou toho, jak je nebezpečná 
hra se zápalkami. Obdobně tomu 
bylo na Pohádkovém lese, kde zpes-
třili akci nevšedním zásahem. „Šlo 
o záchranu obyvatele domečku, 
kterým byl plyšový pan Medvěd 
a předání zdravotní službě,“ do-
plnila Barbora Barsová. Kolektiv 
mladých hasičů a jejich vedoucí mají 
nemalou podporu sboru. Hasičská 
mládež to sboru vrací tím, že na 
sebe upozorňuje prezentacemi, ně-
kolika nastudovanými scénkami na 
různých akcích. Oslovují tím další 
děti a jejich rodiče z okolních obcí. 
„Rádi bychom mladé hasiče jed-
nou viděli v pokračování hasičské 
činnosti, ať jako dobrovolné hasiče 
nebo profesionály. Byť by se tak 
mělo stát jen u jednoho, dvou dětí, 
stojí nám to za to. Za podporu a po-
moc proto děkujeme nejen našemu 
sboru, ale také obecnímu úřadu Tře-
botov a Vonoklasy,“ dodala vedoucí 
Barbora Barsová.

Věra Nutilová
Foto: archiv SDH Solopisky

Hasiči ze Šumperka jsou kvalitní tým
souvislosti jsme evidovali dvaa-
dvacet zásahů, převážně spojených 
s likvidací popadaných stromů na 
komunikacích a budovách. Velkou 
událostí byla likvidace požáru skla-
dových prostor v Olšanských papír-
nách,“ připomněl velitel jednotky 
Pavel Koutný. Značná pozornost je 
věnována školení a odborné přípra-
vě jednotky, vloni proběhlo 18 akcí. 
Jednalo se o např. o opakovaná ško-
lení řidičů, chemické služby, obslu-
hy motorových pil, bezpečnosti při 
zásahu. Dva vybraní členové jednot-
ky se zúčastnili kurzu instruktorů 
preventivně výchovné činnosti pro 
práci s dětmi na základních a mateř-
ských školách pod názvem Hasík. 
V rámci výcviku se vybraní členové 
jednotky zúčastnili v obci Vranova 
Lhota soutěže „Lhotské TFA 2019 
– Nejtvrdší hasič přežívá“ v hasič-
ském víceboji s dýchací technikou. 
Lezecká skupina prošla v rámci sou-
těže Rallye Rejvíz 2019 výcvikem 
se zaměřením na záchranu osob 
z lanovky, transport a přemostění 
na lanovce.  Ve výčtu akcí nechybí 
výcvik v dálkové dopravě vody, 
bojové rozvinutí požárního druž-
stva, zdolání překážkového běhu 
na 100 metrů a další. Pro nové členy 
jednotky proběhl kurz základního 
školení pro obsluhu motorových pil 
a rozbrušovacích pil v podmínkách 
požární ochrany. V rámci výcviku 
se jednotka zúčastnila okrskové 
soutěže v požárním sportu. Nechy-
běl výcvik a školení se zaměřením 
na základy zdravotnických znalostí 
při dopravní nehodě, při obsluze 
cisternových automobilových stří-
kaček, výcvik s dýchací technikou, 
výcvik lezecké skupiny, cvičební 
řád. Obecně jsou pro nás výcvik 
a školení prioritní. „Neopomíjíme 
školení a výcvik požárů vozidel 
s hybridním pohonem, fotovoltaic-
kých elektráren a další,“ upřesnil ve-
litel. V rámci preventivně výchovné 

činnosti byla jednotka v roce 2019 
zapojena do projektu zaměřeného 
na výchovu dětí z oblasti požární 
ochrany a ochrany obyvatelstva 
akreditovaného MŠMT pro vzdělá-
vání. Tento projekt je aplikován pod 
hlavičkou HZS Olomouckého kraje 
na základních a mateřských školách 
na území města Šumperka prostřed-
nictvím vyškolených lektorů s plat-
ným certifikátem. V průběhu celého 
roku 2019 na základě uvedené pro-
jektu proběhlo celkem 14 akcí a bylo 
proškoleno 114 dětí předškolního 
věku MŠ a 588 žáků 2. a 6. tříd ZŠ 
na území města Šumperka.  Před-
nášky probíhaly pro žáky 2. a 6. tříd 
v prostorách ZŠ a pro předškoláky 
MŠ v prostorách hasičské zbrojnice. 
Pro děti předškolního věku MŠ 
jsou témata přizpůsobena věku dětí 
a doplněny o prohlídku hasičské 
techniky a technického vybavení. 
„alší akce pro širokou veřejnost 
byly v rámci preventivně výchovné 
činnosti zaměřeny na seznámení 
s činností jednotky, její historii, 
současné postavení ve společnosti 
a na ukázky technického vybavení. 
Preventivně výchovné akce prezen-
tují v rámci různých oslav, výročí 
založení SDH okolních obcí nebo 

v rámci dne otevřených dveří radni-
ce Šumperk a dne otevřených dveří 
dětského centra Ostrůvek, vloni jich 
proběhlo pět. Mimo výše uvedenou 
stěžejní činnost byla pravidelně 
prováděna běžná údržba a opravy 
technických prostředků, hasičské 
zbrojnice a jejího okolí.  Podle vy-
jádření velitele jednotky a starosty 
sboru patří velké poděkování za 
práci všem členům sboru a jednotky 
a podporujícím sponzorům. Podě-
kování náleží Městskému úřadu 
v Šumperku a příslušníkům HZS 
Olomouckého kraje, se kterými je 
oboustranně výborná spolupráce.  
„Od roku 2006 byly investiční 
výdaje města pro jednotku ve výši 
kolem třiceti milionů korun, máme 
nové cisterny a nový dopravní 
automobil, byla postavena hasičská 
zbrojnice. Mimo uvedené investiční 
akce město každoročně vyčleňuje 
finance pro běžný provoz jednotky 
včetně obměny materiálu ve výši 
kolem půldruhého milionu korun. 
Máme skvělé obsazení jednotky. To 
vše přispívá ke skutečnosti, že jsme 
spolehlivý a kvalitní tým“, shodují 
se František Horák a Pavel Koutný.

Věra Nutilová
Foto: archiv JPO Šumperk
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EVAKUACE

Hasičské noviny vám nabízejí předposlední asičské noviny vám na-
bízí Hdíl miniseriálu z pera Mgr. Bohumíra Martínka, který je věnován 
evakuaci - jednomu z nejvýznamnějších  a nejúčinnějších opatření, které 
chrání obyvatelstvo před účinky nejrůznějších neštěstí, nehod či katastrof.

O tom, že byla nařízena evakuace se člověk dozví cestou systému 
varování – sirénou, místním nebo regionálním rozhlasem, mobilním 
rozhlasovým zařízením nebo přímo od složek integrovaného záchranného 
systému. Tímto způsobem se dozvíme i doplňující informace např. kde 
bude a kdy bude aktivováno místo soustředění, popř. evakuační středis-
ko, co máme udělat, než opustíme obydlí, co si sbalit do evakuačního 
zavazadla, jak připravit na evakuaci domácí mazlíčky. Před opuštěním 
obydlí je nutné si připravit evakuační zavazadlo, popř. připravit automobil 
k evakuaci (zásoba pohonných hmot, vybavení dekou atd.). Doporučená 
váha evakuačního zavazadla by měla být do 25 kg (u dětí do 10 kg), 
při evakuaci vlastním dopravním prostředkem není váha omezena. 
Věci je vhodné umístit do tašky nebo batohu a opatřit jej visačkou se 
jménem. Pro snadnější zapamatování lze obsah evakuačního zavazadla 
rozčlenit do několika skupin: 1. jídlo a pití + nádobí (trvanlivé potraviny 
a pitná voda, předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor, otvírák na 
konzervy), 2. cennosti a dokumenty (osobní doklady, peníze, pojistné 
smlouvy a cennosti), 3. léky a hygienické potřeby, 4. oblečení a vybavení 
pro přenocování (náhradní oblečení, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo 
přikrývku, karimatku), 5. přístroje, nástroje a zábava (mobilní telefon 
s nabíječkou, přenosné rádio s rezervními bateriemi, svítilnu, kapesní 
nůž, šití, psací potřeby, knihy, společenské hry). Než opustíme obydlí 
je vhodné informovat osoby v sousedství, pomoci osobám, které nejsou 
schopny se samy evakuovat, vypnout elektrický proud (dle mimořádné 
události posoudit, zda vypnout také chladící a mrazící zařízení), uzavřít 
hlavní přívod plynu a vody,  zlikvidovat potraviny podléhající zkáze, 
zkontrolovat zabezpečení domu před vniknutím cizích osob, zabezpečit 
domácí a hospodářská zvířata krmivem (případně je přemístit do místa 
určeného k evakuaci zvířat nebo si vzít psa/kočku apod. sebou do evaku-
ačního střediska (musí být v přepravním boxu, mít náhubek atd.), sledovat 
výzvy orgánu zajišťujícího evakuaci, připravit oznámení o své evakuaci 
(umístit je na dveře s informací kdo, kdy a kam se evakuoval), vybavit 
děti (případně nesvéprávné osoby) lístkem se jménem, adresou a kontak-
tem na odpovědné osoby. Při evakuaci vezmeme evakuační zavazadlo, 
uzamkneme byt a dostavíme se na určené místo nebo k evakuaci použi-
jeme vlastní osobní vozidlo. Dodržujeme pokyny těch, kteří organizují 
nebo zajišťují evakuaci. Při použití vlastního vozidla se pohybujeme po 
určených trasách. Dodržování těchto zásad nám zaručuje pomoc v případě 
potřeby např. laickou zdravotnickou pomoc, technickou pomoc, možnost 
získávat informace apod.

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

Minirozhovor 
V minulém čísle Hasičských novin jsme vám nabídli článek z pera 

studenta  Josefa Boháče, který se věnoval historii Sboru dobrovolných 
hasičů Opava Kateřinky (letos by slavil 130. výročí existence), který nyní 
končí svoji činnost. V návaznosti na tento materiál vám nabízíme krátký 
rozhovor  s bývalým velitelem a starostou sboru Daliborem Minaříkem. 
Minirozhovor nám opět do redakce zaslal student Josef Boháč.  

JB: Když se ohlédnete v historii SDH Opava Kateřinky, na co nejvíce 
vzpomínáte?

DM: Na ten čas, který nelze vrátit zpět.
JB: Hodně se mluvilo o kohoutovi, který zdobil objekt hasičské zbroj-

nice. Proč jste ho na hasičárnu vlastně nechal instalovat? 
DM: Tento kohout byl darem od mých spolupracovníků z Hasičského 

záchranného sboru ČR. Symbol kohouta je důležitý. Správný funkční 
hasičský sbor má mít na hasičárně kohouta.

JB:O Kateřinkách se říkalo, že to byl vždy  sbor bohatý na zajímavé 
akce, které cílily na mladé hasiče. Je to tak? 

DM: Rád vzpomínám na mladé hasiče, kteří nastupovali vojenskou 
prezenční službu. Snažil jsem se  být účasten i na jejich vojenské přísaze  
Když se nám mladí ženili, vždy jsme pro ně něco vymysleli, aby se vě-
dělo že jsou u dobrovolných hasičů. Mysleli  jsme samozřejmě i na starší 
členy, kteří jsou už důchodovém věku. K jejich životnímu jubileu jsme 
na ně pamatovali s blahopřáními. Dostávali od nás  pozvánky na soutěže, 
hasičské plesy a další akce, které sbor pořádal. 

JB: Proč došlo u aktivního sboru k tak fatálnímu útlumu činnosti?
D.M.: Když jsem  předával funkci v roce 2008, nevěřil jsem, že by mohlo 

postupem času dojít k takovým zásadním změnám. Bohužel k nim došlo. 
Spojil jsem se se stávajícím starostou telefonicky. Ten mi potvrdil, že 
sbor končí. K mojí lítosti, je to tak. Dlouhá historie Sboru dobrovolných 
hasičů Opava Kateřinky tím končí. 

Za odpovědi poděkoval Josef Boháč 

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

Z redakční pošty

Čtrnáctý okrsek hasičů Novo-
packa tvoří osm sborů, kterými 
jsou Nová Paka, Studénka, Val-
dov, Radkyně, Štikov, Vrchovina, 
Přibyslav a Kumburský Újezd. 
Je v nich evidováno celkem 403 
dospělých hasičů, ve dvou sborech 
v Nové Pace a Vrchovině pracují 
s 57 mladými hasiči. Na své hod-
notící schůzi 5. 2. 2020 přivítali 
několik hostů. Za Městský úřad 
v Nové Pace jednání sledovali Mi-
lan Pospíšil st. a Jiří Šafář, za OSH 
v Jičíně Luboš Stárek, nechyběli 
hosté z HZS a dalších sborů okrs-
ku. V úvodu citoval starosta okrs-
ku Václav Záveský dopis hejtmana 
Královéhradeckého kraje, kterým 
děkoval dobrovolným hasičům za 
obětavou práci. Poděkování se 
dostalo Novopackým hasičům za 
loňské zorganizování Dětského 
dne s IZS, na kterém bylo vybráno 
více jak 25.000 Kč. Tyto peníze 
byly předány dvěma onkologicky 
nemocným chlapcům z Nové 
Paky. „Musím připomenout rov-
něž výrazný počin hasičů z Při-
byslavi, kteří přispěli na zdravotní 

Úspěšná bilance novopackých hasičů
pomůcky pro vážně nemocného 
chlapce,  a hasičů z Radkyně, kteří 
každoročně darují krev,“ sdělil 
okrskový starosta Václav Záveský. 
Ve své bilanční zprávě neopomněl 
zdůraznit záslužnou práci s mlá-
deží, která má v novopackém 
okrsku dlouhodobě dobrý zvuk. 
Téměř v každém sboru okrsku 
připravují akce pro děti. Vysokou 
úroveň má každoročně okrsková 
soutěž. Hasiči jsou v uvedených 
obcích jedinými organizátory 
kulturních akcí, pořádají oslavy 
založení sborů. Jsou těmi, kteří 
ochotně pomáhají při nejrůzněj-
ších pracích v obcích. Poděkování 
se dostalo zejména vedení města 
Nová Paka, osadním výborům 
i HZS, které činnost hasičů vý-
razně podporují. Velitel okrsku 
Karel Skolek informoval o stavu 
hasičských zbrojnic a techniky. 
Konstatoval, že vybavenost sborů 
je na dobré úrovni. Pochvalně se 
vyjádřil také k vystupování hasičů 
na veřejnosti a při společenských 
akcích. Zástupce OSH v Jičíně 
Luboš Stárek dodal, že novopacký 

Zima už je za námi. Jedno je 
však jisté, po jaru, létě a podzimu 
přijde zase. Příslušníci z HZS 
Královéhradeckého kraje neopus-
tili myšlenku dokončit testování 
přetlakových ventilů při napojení 
na zasněžovací systém, díky čemuž 
může být využita voda pro potřeby 
zdolání požárů v těžko přístupných 
horských oblastech.  Přetlakové 
ventily slouží k regulaci tlaku, pod 
kterým je voda na zasněžování čer-
pána. Díky tomuto zařízení budou 
mít jednotky přístup k vodnímu 
zdroji i v těžko přístupném hor-
ském terénu v případě, že zde bude 
umístěn zdroj k zasněžování. Prak-
tické fungování si hasiči vyzkoušeli 
na taktickém cvičení počátkem 
března, kdy bylo námětem právě 
využití rozvodů vody k zasněžová-
ní sjezdovek pro zajištění dodávky 
vody při hasebním zásahu při 
požáru rolby v Janských Lázních.  
Během prvotních zkoušek testovali 

okrsek patří v rámci okresu Jičín 
k nejlépe hodnoceným. Místosta-
rosta města Nová Paka Milan 
Pospíšil st. seznámil s dobrou 
spoluprací mezi dobrovolnými 
a profesionálními hasiči. Uvedl, že 
k dispozici pro nácvik na okrsko-
vou soutěž je možné využít areál 
hasičské zbrojnice v Nové Pace. 
V závěru slavnostního jednání 
předal Václav Záveský odstupují-
cím funkcionářům okrsku, Karlu 

hasiči dva druhy přetlakových ven-
tilů samostatně, a to v závislosti na 
požadované redukci tlaku (velký 
a malý). „Následně se podařilo ve 
Skiareálu Černá hora – Pec otes-
tovat konečnou podobu redukce 
vysokého tlaku vody, díky které se 
dostaneme na pro jednotky požární 
ochrany použitelný tlak. Ačkoliv se 
původně zdálo řešením použít je-
den redukční ventil, po praktických 
zkouškách a konzultacích s výrobci 
bylo nutné zvolit jiné řešení, a to 
dvoustupňovou redukci,“ řekl ředi-
tel HZS Královéhradeckého kraje 
brig. gen. František Mencl. Pro po-
třeby funkčního napojení hasičů je 
nutné, aby zařízení zvládlo průtok 
asi 400 až 800 litrů za minutu tak, 
aby se daly na zasněžování připojit 
dva proudy C pro účinné hašení. 
Pro takové řešení ale nebylo na 
trhu nalezeno vhodné samostatné 
zařízení. „To mělo být schopné 
zredukovat tlak vody z 60 barů na 

Skolkovi, Marii Jislové, Jiřímu 
Havlíčkovi a Pavlu Brádlemu  
dárkové koše s poděkováním za 
dlouholetou činnost v rámci okrs-
ku. Na závěr odpoledního jednání 
si všichni přítomní delegáti odhla-
sovali usnesení slavnostní schůze. 

V. Nutilová
Foto: Ocenění se 

dostalo čtyřem hasičům

   V návaznosti na Nouzový 
stav, vyhlášený Vládou ČR v sou-
ladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 
České republiky, pro území ČR 
z důvodu ohrožení zdraví v sou-
vislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru SARS CoV-2, vydal 
starosta SH ČMS dne 21. 3. 2020 
prohlášení, ve kterém ruší všechny 
plánované akce s účastí nad 30 
osob po dobu trvání nouzového 
stavu. V současné době se dalšími 
vládními nařízeními organizace 
jakýchkoliv akcí výrazně upravila, 
zpřísnila a v konečné fázi zaká-
zala. Vedení SH ČMS – Okresní 
sdružení hasičů Zlín projednalo 
stávající situaci s pořadateli ha-
sičských poutí a rozhodlo se zrušit 
27. Mezinárodní hasičskou pouť 
na Svatém Hostýně, plánovanou 
na sobotu 25. 4. 2020 a 26. ha-
sičskou pouť na Provodově-Ma-
leniskách, plánovanou na neděli 
3. 6. 2020. Tímto rozhodnutím 
plníme výzvu Vedení SH ČMS, 
aby v následné spolkové činnosti 
bylo přísně dodržováno nařízení, 
zakazující konání akcí s větší 
účastí osob. Pořadatelé z SH ČMS 
– OSH Zlín, Okrsku č. 9 Držková 
a SDH Provodov se omlouvají za 
případné vzniklé problémy a těší 
se na společná setkání poutníků 
v příštích letech. 

Ing. Josef Bernátík, 
starosta SH ČMS – OSH Zlín

ZRUŠENÍ
hasičských poutí 

na Svatém Hostýně 
a Provodově

Testování přetlakových ventilů
10 barů při zachování zmíněného 
průtoku. Přistoupili jsme proto 
k tzv. dvoustupňové redukci, tedy 
zapojení dvou redukčních ventilů 
za sebou. První redukční ventil 
s vstupním tlakem asi 60 barů fun-
guje k redukci tlaku na polovinu. 
Druhý ventil je už použit k regulaci 
tlaku na potřebný tlak pro hašení,“ 
upřesnil kpt. Jan Čech, metodik 
oddělení IZS a služeb z krajského 
ředitelství HZS Královéhradec-
kého kraje. Přetlakovými ventily 
by měli disponovat profesionální 
i dobrovolní hasiči. Jednotky HZS 
a dobrovolné jednotky působící 
v oblasti Krkonoš by měly být 
vybaveny dvoustupňovou reduk-
cí, tedy kombinací ventilů na 
větší a menší tlak, profesionální 
a dobrovolné jednotky z oblasti 
Orlických hor by měly disponovat 
redukčním ventilem na menší tlak. 
Současně jsou v plánu jednání 
s provozovateli jednotlivých ski 
areálů, se kterými budou do-
hodnuty individuální podmínky 
využití a napojení se na systém da-
ného zasněžování. „Už nyní máme 
signály, že tento způsob využití 
vody k zasněžování nebude ome-
zen pouze na zimní sezónu, ale při 
dohodě konkrétních podmínek by 
mělo být možné využít systém na 
některých místech i během letní 
sezóny. To nám pak může pomoci 
například při hašení požárů v pří-
rodním prostředí,“ doplnil brig. 
gen. František Mencl.

Martina Götzová, 
tisková mluvčí HZS 

Královéhradeckého kraje

O Čechoameričanovi  Milanovi 
Světlíkovi jsme již v Hasičských 
novinách psali v souvislosti s jeho 
plánem převeslovat Atlantický oce-
án. Zajímali jsme se, jaká opatření 
má jeho člun v kontextu  hrozby 
požáru na otevřeném moři, zda si 
poveze i ruční  hasicí přístroj atd. 
Čas nezadržitelně plyne. V květnu 
by měla jeho čtyřměsíční cesta 
začít. Dlouhá bude 5000 kilometrů 
a spojí ostrov Manhattan v New 
Yorku se souostrovím Isles of Scil-
ly u pobřeží Velké Británie. Pokud 
se mu projekt převeslování Atlan-
tiku podaří šťastně završit, bude 
prvním dobrodruhem s českými 
kořeny (rodák z východočeského 

Přejeme úspěšnou plavbu! 
Náchoda), který se zapíše do se-
znamu, jenž započal jménem Johna 
Fairfaxe -  převesloval Atlantik 
v roce 1969 (na trase Kanárské 
ostrovy – Florida, délka cesty 
8 000 kilometrů). Zajímali jsme  
se ještě, jak je člun zabezpečen 
proti úderu blesku. „Člun nějak 
speciálně zabezpečen proti úderu 
blesku není. Vzhledem k tomu, že 
jeho konstrukce je tvořena skelným 
vláknem a plastovým kitem, nemě-
la by být vodivá. Věřím, že s blesky 
za bouře problém nebude,“ sdělil 
nám Milan. I Hasičské noviny přeji 
úspěšnou plavbu!

 Mirek Brát, 
Foto: archiv Milana Světlíka 



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

VIII. Oblast vzdělávání (2. část)
Trvalou pozornost věnovat vzdělá-

vacím zařízením SH ČMS, zejména 
vytvářením podmínek pro personální 

stabilizaci, materiální a technické 
vybavení a odpovídající zázemí 
pro účastníky kurzů a vzdělávacích 
akcí. Maximální snahu vyvinout pro 
zabezpečení investičních prostředků 
pro školy.
9) V  rámci systemizace pracovních 

míst SH ČMS začlenit oblast zís-
kávání a  administrace dotačních 
titulů. 

10) Vytvářet podmínky pro vlastní 
odbornou publikační činnost. 

11) Rozvíjet spolupráci s  Hasičský-
mi záchrannými sbory krajů a  
vzdělávacích zařízení SH ČMS, 
zejména v oblasti pravidelné 
odborné přípravy pro získání 
a prodloužení odborné způ-
sobilosti členů jednotek SDH, 
specializačních kurzů, jakož i  
nabídkou zázemí vzdělávacích 
zařízení SH ČMS pro pořádání 
velitelských dnů, instrukčně 
metodických zaměstnání, porad 
apod. 

12) V rámci zkvalitnění výuky 
v odborných kurzech pro členy 
jednotek SDH spolupracovat 

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

s Hasičskými záchrannými sbo-
ry v místě působení vzdělávacích 
zařízení SH ČMS, zejména v  
oblasti praktické části výuky, 
seznámení s novou techniko, 
technickými prostředky a no-
vými trendy v oblasti jednotek 
požární ochrany. 

13) Ve spolupráci s Ústřední odbor-
nou radou ochrany obyvatelstva 
organizovat vzdělávání členů SH 
ČMS v  oblasti ochrany obyvatel-
stva, pořádání odborných semi-
nářů a  konferencí v návaznosti 
na aktuální požadavky. 

14) Ve spolupráci s Ústřední odbor-
nou radou prevence vyhodno-
tit stávající systém vzdělávání 
preventistů SDH a v reakci na 
zjištěné skutečnosti navrhnout 
jeho aktualizaci, resp. přizpů-
sobit vzdělávání v této oblasti 
aktuálním požadavkům platné 
legislativy. Pro podporu vzdě-
lávání k získaní odborné způso-
bilosti členů SH ČMS v oblasti 
prevence dle platné legislativy, 
vytvářet motivační podmínky.  

15) Spolupracovat s dalšími institu-
cemi v oblasti vzdělávání v rámci 
MV-GŘ HZS ČR, MŠMT, střed-
ními školami a vysokými ško-
lami se zaměřením na požární 
ochranu, ochranu obyvatelstva, 
integrovaný záchranný systém, 
bezpečnost apod. 

16) Maximálně využívat aktuální do-
tační tituly pro vzdělávání členů 
SH ČMS a zkvalitnění technic-
kých a organizačních podmínek 
jednotlivých forem vzdělávání 
a zlepšení zázemí pro účastníky 
vzdělávacích akcí. 

17) Mapovat v řadách členů SDH 
specialisty a  odborníky (učitele, 
právníky, ekonomy, IT specia-
listy, techniky, zdravotníky,...), 
které leze využít k výuce. 

18) Mezi funkcionáři a členy SDH 
zjistit jejich požadavky na vzdě-
lávání. Nabídnout jim to, co sami 
požadují.

(příště: programové teze 
věnované části IX. 

Oblast společenského dění, 
historie a muzejnictví)

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

na displeji telefonu či obrazovce počččcítacče: 

www.facebook.com/hasicskenoviny

www.hasicskenoviny.cz
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Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

Prezident Miloš Zeman na 
Pražském hradě ocenil nejvý-
znamnější záchranářské činy 
loňského roku Zlatým záchra-
nářským křížem. 

Cenu za záchranu života obdr-
želi například studenti 2. ročníku 
střední školy Martin Bartoš a Ma-
těj Hulík. Když sjížděli řeku na ká-
noích viděli, jak 3letý chlapec sjel 
s odrážedlem do řeky. Matka, kte-
rá měla v kočárku další tříměsíč-
ní dítě, ihned skočila do vody, aby 
zachránila syna. Ve vyhrocené si-
tuaci ale nezabrzdila kočárek a i 
ten se rozjel do vody a začal oka-
mžitě klesat ke dnu. Martin skočil 
do vody přímo k tříletému chlap-
ci, Matěj pádloval rychle k místu, 
kam spadl kočárek s tříměsíční hol-
čičkou. Obě děti se jim podařilo z 
vody vytáhnout. 

Dalším z oceněných byl deva-
tenáctiletý Martin Šimek, který 
po automobilové nehodě dokázal i 
přes své těžké zranění vytáhnout z 
havarovaného vozu, těsně předtím 
než celý vůz vzplál, své dva těžce 
zraněné kamarády. Za obdobný čin 
obdrželi Zlaté záchranářské kříže 
Jan Rom a Petr Dřevikovský, kte-
ří z hořícího automobilu vyprostili 
jak řidiče, tak jeho spolujezdkyni.  

Ocenění si z Hradu odnesl i ve-
litel hasičů z Unipetrolu Petr Krá-
lert, který loni v srpnu velel zása-
hu v chemičce při úniku propyle-
nu a moravskoslezští hasiči, kte-
ří se podíleli na zásahu při srážce 
vlaku a kamionu ve Studénce. Zla-
tý záchranářský kříž za humanitár-
ní čin mimo Česko dostal takzva-
ný traumatým, který pomáhal obě-
tem loňského ničivého zemětřesení 
v Nepálu. Tvořilo jej devět lékařů 
a deset zdravotních sester z brněn-
ské fakultní nemocnice, 14 hasičů 
a jeden tlumočník.

Cenu obdržel i Sbor dobrovol-
ných hasičů při domově zdravotně 
postižených v Všebořicích, přede-
vším za pořádání hasičských sou-
těží pro lidi z domovů pro zdravot-
ně postižené. 

President Miloš Zeman oce-
něným řekl, že největší odměnou 
pro ně bude to, že „celý jejich ži-
vot bude prozářen vzpomínkou, že 
pomohli někomu jinému“. 

Na návštěvě 
v okrese 
Chrudim

na str. 7

Někde ano!
Někde ne?

Miliarda  
pro výcviková 

střediska

na str. 4
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Hala JablonecVypalování porostů 
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Prakticky v každé lodi s nos-
ností nad 500 kg (což je napří-
klad i čtyřmístný raft) s mini-
aturním pomocným motorkem 
musí být umístěn dvoukilový 
hasicí přístroj. A hasicí přístroj 
musí být dokonce i na vodním 
skútru a menších člunech byť 
alespoň jednokilový. 

Na celé této zprávě je zají-
mavé především to, že toto na-
řízení vydalo o své vůli minis-
terstvo dopravy, které se vehe-
mentně roky brání přidat hasi-
cí přístroje do povinné výbavy 
silničních motorových vozidel. 

Asi nemá smysl spekulovat o 
tom kdo dokázal prosadit hasi-
cí přístroje do lodiček, ani pře-
mýšlet kdo nedokázal prosadit 
hasicí přístroje do silničních 
motorových vozidel. Spíše by-
chom měli přemýšlet jak obe-
jít neoblomné úředníky a hasi-
cí přístroje do aut dostat dob-
rovolně. 

Jen vloni hasičská statistika 
zaevidovala přes dva tisíce po-
žárů dopravních prostředků a 
pracovních strojů, při kterých 
zemřelo 40 osob a 250 osob utr-
pělo při požárech dopravních 
prostředků zranění. Snad nikdo 
z hasičů nepochybuje, že právě 
na silnici může snadno dostup-
ný hasicí přístroj zabránit vel-
kým škodám. 

Když nechápe úředník, pak 
je na nás jak zapůsobíme na ve-
řejnost, abychom přesvědčili co 
nejvíc řidičů,  že hasicí přístroj 
v autě smysl má.

K osvětě můžeme přispět tře-
ba působivou ukázkou rychlosti 
šíření požáru automobilu. Což k 
tomu využít třeba magický pá-
tek třináctého?     O. Přibyl

Ministerstvo pro místní rozvoj 
otevřelo Integrovaný regionální 
operační program, který výrazně 
pomůže zmodernizovat vzděláva-
cí a výcviková střediska složek In-
tegrovaného záchranného systému. 

Celkem je na to připraveno přes 
jednu miliardu korun. V přepoč-
tu 869 miliony korun přispěje Ev-
ropský fond pro regionální rozvoj. 

Podporu mohou získat projek-
ty modernizace stávajících vzdě-
lávacích a výcvikových středisek 
pro základní složky integrované-
ho záchranného systému přispíva-
jící rozvoji dovedností, odborných 
znalostí a součinnosti základních 
složek IZS při řešení mimořádných 
událostí. Kromě stavebních úprav 
budou střediska moci s dotační 
podporou pořídit i nové technic-
ké a technologické vybavení, výu-
kový software a výcvikové a ško-
licí pomůcky.

Příjemci podpory mohou být 
složky HZS ČR, Policie ČR, kraje 
jako zřizovatelé zdravotnické zá-
chranné služby krajů. Bohužel ško-
ly Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska do výčtu příjemců zahrnu-
ty nebyly.                                              PO

Symbolem sbírky se staly ná-
plasti na popáleniny. Ty získa-
ly Popálky jako sponzorský dar a 
lidé, kteří chtěli na pomoc popá-
leným přispět, si náplast mohli za 
třicet korun koupit.

Starostové okresních sdružení 
hasičů Kraje Vysočina si ze zase-
dání kraje, kam bylo koncem loň-
ského srpna dopraveno osm tisíc 
prodejních artefaktů a informač-
ních letáků týkajících se prevence 

Prezident 
ocenil i hasiče

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

Hasiči se v minulém roce zapojili do sbírky na pomoc popáleným lidem, kterou koncem roku 
organizovala nestátní nezisková organizace Popálky, obecně prospěšná společnost. Pilotní 
projekt – nultý ročník sbírky, se konal ve dvou krajích – v Kraji Vysočina a v Královéhradec-
kém kraji. Sbírka byla zahájena k Mezinárodnímu dni boje proti popáleninám, což je 8. října. 

popálenin, odvezli počet náplastí 
adekvátní zastoupení členské zá-
kladny v kraji. Jejich prodej, tedy 
průběh sbírky, nebyl na Vysočině 
omezen na jediný den, ale akce tr-
vala několik týdnů. 

Celková částka, kterou jen ha-
siči Kraje Vysočina vybrali na po-
moc popáleným, se vyšplhala na 
227 160 korun, z čehož 15 330 Kč 
za prodaných sedm set kusů ná-
plastí přidala firma Požární bez-

Požáry motorových vozidel jsou charakteristické rychlým postupem a vysokou teplotou. Kolem hořícího auta je během 
chvíle teplota až šest set stupňů, a v interiéru dosahuje teplota až tisíc stupňů Celzia. Oheň dokáže automobil kompletně zni-
čit během dvou minut. Tak rychle se na místo nedostanou hasiči téměř nikde na světě. Účinný je tak jen velmi rychlý zásah 
bezprostředně po jeho vzniku. Ten je možný prakticky jen za pomoci hasicích přístrojů. U většiny požárů automobilů však ha-
sicí přístroje nejsou k dispozici.

V mnoha státech patří hasicí přístroje do povinné výbavy všech dvoustopých motorových vozidel. Je tomu tak např. např. 
v Bulharsku, Rumunsku, Řecku, Černé Hoře, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Rusku, Ukrajině, Lotyšsku, Estonsku, Litvě... 
V některých státech, například v Polsku a Belgii, musí vozit hasicí přístroj alespoň všechna auta registrovaná v dané zemi a 
v Chorvatsku tato povinnost platí alespoň pro všechna vozidla určená k podnikání. Řada dalších států např. v Dánsko, Švéd-
sko a Norsko začlenila hasicí přístroje do vyhláškou doporučené výbavy.

U nás se i přes několik pokusů hasicí přístroje do povinné výbavy zatím nedostaly. Zda investovat do hasebních prostřed-
ků je tak na osobní úvaze každého majitele vozidla. 

pečnost. Vybrané peníze byly prů-
běžně vkládány převodem nebo 
poštovními poukázkami na kon-
to sbírky. Bylo tak možné sledo-
vat, jak sbírka roste. „Sto dvacet 
tisíc korun jsem teď nedávno pře-
bírala přímo,“ doplňuje ředitelka 
Popálek, o.p.s., Bc. Jana Lacino-
vá. „Byla jsem pozvána na výroč-
ní valné hromady v jednotlivých 
okresech, kde byly Popálkám z 
výsledků sbírky předány darova-

cí šeky.“ Na zasedání OSH Jihlava 
to bylo 27 300 Kč, v okrese Hav-
líčkův Brod 38 730 Kč, v okrese 
Třebíč 45 000 Kč a v okrese Žďár 
nad Sázavou 58 800 Kč.

V Královéhradeckém kraji byla 
sbírka spojena s osvětou ohled-
ně popáleninového zranění a s 
akcemi pro veřejnost. V Poli-
ci nad Metují, Deštném v Orlic-
kých horách i na jiných místech 
hasiči 8. října zorganizovali ven-
kovní akci, při které nejen sezná-
mili návštěvníky s úrazem po-
pálením, ale prezentovali i práci 
dobrovolných hasičů např. ukáz-
kami hašení, provedli zbrojni-

(Dokončení na straně 7)
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PRO CHVÍLE ODDECHU

V minulém vydání Hasičských novin 
jsme si na tomto místě připomněli lékaře 
a epidemiologa Roberta Kocha, který 
uspěl v boji například s pandemiemi  
tuberkulózy či cholery. Dnes chceme při-
pomenout skotského lékaře (1881–1955), 
jehož objev penicilinu zachránil na pla-
netě desítky milionů životů. Jeho jméno  
je i tajenkou naší křížovky. 

Foto wikipedia, volné dílo  

Galaodpoledne hasičského 
sportu

ZAUJALO NÁS...

„Neviditelní“ z HZS Plzeňského kraje 
Můžeme jim říkat třeba NEVIDITELNÍ. Přesto jsou to příslušníci 

HZS Plzeňského kraje, kteří se v poslední době nezastaví. Můžete 
se o nich dočíst, když dojde k nálezu podezřelých balíků, či k úniku 
nebezpečné látky. Dělají analýzy a rozbory, školí výjezdové hasiče... 
Kdo jsou? Jsou to pracovníci chemické laboratoře v Třemošné. V ur-
čitých dnech chemická laboratoř Třemošná připravila pro Plzeňský 
kraj cca 5000 litrů dezinfekce na ruce. Z toho bylo připraveno 
cca 350litrů dezinfekce na povrchy. V následujících dnech byla 
v plánu výroba další dezinfekce o objemu cca 6 000 litrů. Desinfekce 
je distribuována ke složkám IZS, AČR, na krajský úřad a je určena 
i pro dětské domovy, praktické lékaře atd. Tito lidé si zaslouží náš 
veliký dík a respekt! 

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

1.  Způsoby dálkové dopravy vody 
jsou: 

a) hadicovým vedením, kyvadlová, 
kombinovaná

b) cisternami, kyvadlová, kombino-
vaná

c) cisternami, čerpadly, hadicemi

2. Při kyvadlové dopravě vody je 
vhodné zajistit: 

Na téma: Zásobování vodou
Úspěšná lokalizace a likvidace požáru prováděná hašením nebo ochlazo-

váním je převážně podmíněna nepřerušovanou dodávkou vody v potřeném 
průtočném množství tak, aby byla zajištěna optimální intenzita hasební 
látky na plochu nebo frontu požáru.

Test: (správné odpovědi najdete  „pod čarou“, zdroj testu s laskavým 
svolením webu pozary.cz

 

Otestujte si své hasičské znalosti

a) větší počet menších cisteren, pro 
zachování kontinuity

b) jednosměrnou dopravu
c) dostatek záložních hadic

3. U dálkové dopravy vody je po-
třeba zajistit: 

a) viditelnost mezi stanovišti
b) trvalé spojení zejména se strojní-

ky u čerpadel

c) přejezdové můstky

4.  Při dálkové dopravě vody hadi-
cemi je třeba: 

a) využívat uzavřené příjezdové 
cesty

b) chránit hadicové vedení přetlako-
vým ventilem

c) regulovat dopravu

5.  Nepřerušovanou dodávku vody 
na požářiště zajistíme: 

a) výkonným plnicím čerpadlem 
u vodního zdroje

b) dostatečným počtem armatur
c) vyrovnávací cisternou nebo ná-

drží

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3b, 4b, 5c 

MV-generální ředitelství Hasič-
ského záchranného sboru České 
republiky sděluje, že byly vyhlášeny 
výzvy pro podání žádostí o dota-
ce obcím v rámci programu „Účelové 
investiční dotace pro jednotky SDH 
obcí“ pro rok 2021. Sběr žádostí 
o dotaci byl zahájen dnem vyhlá-
šení výzev tj. 1. dubna 2020 a bude 
probíhat elektronickou cestou pro-
střednictvím Jednotného dotačního 
portálu RISPF – pod záštitou MF 
(dále jen „portál“) na internetových 
stránkách https://isprofin.mfcr.cz/
rispf. Činnost portálu bude ukončena 
dne 14. května 2020 v 23:59 hodin. 

Bližší informace naleznete i na 
stránkách SH ČMS na adrese www.
dh.cz

Dotace pro JSDH



Pozvánka do Hasičského 
muzea v Češnovicích 

I když opatření proti šíření ko-
ronavirové epidemie opravdu ná-
vštěvám muzeí nesvědčí, věříme, 
že se situace zlepší. Náš seriál 
o hasičských muzeích v tuzemsku 
i zahraničí pokračuje. Dnes se 
podívám na jih Čech. Hasičské mu-
zeum v Češnovicích (okres České 

pro budoucnost, aby se veřejnost 
i badatelé mohli poučit o jejich 
vývoji. Na poměrně malé ploše je 
řada exponátů, od přileb, proudnic, 
diplomů, opasků, sekerek, dále 
i odznaků, medailí, vyznamenání, 
po řadu dalších předmětů, mezi ni-
miž je několik unikátů, které nelze 
spatřit v jiném muzeu. Z důvodu 
nedostatku prostor zde nejsou žádné 
stříkačky, pouze džberovky. Muze-
um je umístěno ve společenském 
a kulturním centru v Češnovicích. 
Projekt byl spolufinancován Ev-
ropskou unií z Evropského země-
dělského fondu pro rozvoj venkova 
v rámci opatření: IV.1.2. Realizace 
místní rozvojové strategie „Květy, 
plody a lidé zahrady jižních Čech, 
reg. č. 10/010/41200/147/001095“. 
Termín realizace projektu prosinec 
2009 – únor 2011. 

Další informace najdete na: 
http://www.muzeum-

cesnovice.cz/

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 

Je vás už více jak 1570 registrovaných sborů.

V roce 2019 jste předali k recyklaci skoro 4000 tun 

vysloužilých elektrospotřebičů.

Děkujeme hasičům za obětavou práci v nelehké době!

Již 10 let 
Recyklujeme 
s hasiči v roce 2020!

www.recyklujteshasici.cz
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Věk se již posuzuje z jiného úhlu pohledu
Celostátní hra mladých hasičů Plamen a celoroč-

ní soutěž dorostu právě vstupuje do další sezony. Od 
tohoto ročníku dochází ke změně posuzování věko-
vých hranic jednotlivých kategorií. Změna reaguje 
na způsob určování věku na mezinárodních soutě-
žích a na požadavky statistické evidence poskytova-
telů některých dotací. Věkové hranice již nevychází  
z věku dosaženého ke dni zahájení soutěže, ale pouze 
z věku dosaženého v roce ukončení celoroční soutěže. 

Do soutěže dorostenců se tak od tohoto ročníku 
mohou zapojit jednotlivci nebo sedmičlenná druž-
stva dorostenců nebo dorostenek, případně v okre-
sech i smíšená družstva složená z členů SH ČMS 
ve věku 13–18 let. To znamená, že v roce ukonče-
ní příslušného ročníku soutěže (tento ročník končí 
v roce 2014) soutěžící dovrší 13 let, respektive ne-
dovrší 19 let. Pro třináctileté však platí, že v druž-
stvu mohou soutěžit maximálně dva členové, kte-
ří v roce ukončení ročníku soutěže dovrší 13 let. 
Pro letošní ročník soutěže dorostu tedy platí, že se 
jej mohou zúčastnit členové sdružení, kteří se na-
rodili v letech 1996 až 2001. Pro soutěž jednotliv-
ců se letos vyhlašují tři kategorie pro dorostence  
a tři kategorie pro dorostenky. Do kategorie „mlad-

Hra Plamen vstoupila do své již 42. 
sezóny. Za tuto dobu neztratila nic na 
popularitě. Do celoroční činnosti mo-
tivované touto hrou se zapojuje stále 
více mladých hasičů. Loňského roční-
ku se zúčastnilo 2 664 družstev, což 
je o více jak 500 družstev víc, než se 
jich zapojilo do této hry před 10 lety. 

Stále populární jsou také postu-
pové soutěže dospělých. Prvních kol 
postupové soutěže SH ČMS v požár-
ním sportu se vloni zúčastnilo 5 533 
družstev mužů a 1 820 družstev žen. 
Podle statistických hlášení zaslaných 
jednotlivými sbory SH ČMS se do ně-
kterých typů hasičských soutěží za-
pojilo přes 25 tisíc družstev dospě-
lých. Ve Sdružení hasičů je celkem 
registrováno 7 810 sborů. Do soutě-
ží v požárním sportu se tedy zapoju-
je téměř každý sbor. Zajímavé je i to, 
že počet soutěží v požárním sportu 
výrazně překračuje počty taktických 
a prověřovacích cvičení.  

V sobotu 28. září se do Dvora Králové 
sjedou dobrovolní i profesionální hasiči na 
IV. mistrovství ČR v klasických disciplí-
nách CTIF. Tak jako v minulých letech si 
přijedou zasou-
těžit i družstva 
ze sousedních 
zemí. Z přihlá-
šených jsou to 
ženy z Maďar-
ska, muži z Ně-
mecka, z pol-
ského Kadlubu, 
z rakouského 
Zwingendorfu 
a dvě družstva 
ze Slovenska. Ve Dvoře Králové nad La-
bem se soutěž CTIF koná již podeváté. Ná-
pad uspořádat v ČR soutěž v disciplínách 
CTIF se zrodil po úspěšné účasti české re-
prezentace na hasičské olympiádě ve Va-
raždinu. Od nápadu k realizaci byl jen krů-
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HYDRAULICKÉ NAVIJÁKY l ELEKTRICKÉ NAVIJÁKY 12 V, 24 V 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Naši nabídku si vyžádejte na adrese:
SEAL navijáky, s. r. o.

U Panelárny 6a
772 00 OLOMOUC
tel.: 585 311 540,

tel./fax: 585 311 539
e-mail: seal@seal-navijaky.cz

http://www.seal-navijaky.cz

Provádíme montáž na hasičská vozidla,  

včetně schválení a zápisu do technických  

průkazů, záruční a pozáruční servis

SLEVA PRO HASIČE: 20 % NA VEŠKERÉ NAVIJÁKY!

ší“ se zařazují soutěžící ve věku 13–14 let (roč-
ník 2000–2001), „střední“ 15–16 let (1998–1999)  
a „starší“ 17–18 let (1996–1997). 

Obdobně se změnilo posuzování věku u mla-
dých hasičů ve hře Plamen. Pro zařazení do kate-
gorie „mladší“ nesmí mladí hasiči v roce ukončení 
příslušného ročníku dovršit 12 let. V tomto ročníku 
v této kategorii tedy mohou soutěžit děti narozené  
v letech 2003–2007. V kategorii „starší“ nesmí sou-
těžící v roce ukončení soutěže dovršit 16 let. Aktu-
álního ročníku se tedy mohou zúčastnit soutěžící na-
rození v roce 1999 a mladší. 

V soutěžích v požárním sportu dospělých mohou 
startovat jen soutěžící starší 15 let. Při těchto soutěžích 
se věková hranice vztahuje ke dni příslušné soutěže.

Směrnice hry Plamen platné od 1. 9. 2004 (zelené) 
již prošly několika změnami. Dodatek, který upra-
vuje posuzování věku, je v pořadí již čtvrtý. Směr-
nice pro celoroční činnost dorostu SH ČMS platná 
od 1. 9. 2007 má od 1. 9. 2013 platný v pořadí již tře-
tí dodatek. Pro letošní ročník soutěže byly mimo jiné 
upřesněny druhy zranění a vydány byly nové testové 
otázky. Vše je možné najít na internetových strán-
kách sdružení (dh.cz).

Dne 9. září vyšlo nové číslo měsíčníku 
112 – odborného časopisu požární ochra-
ny, IZS a ochrany obyvatelstva. V úvo-
du časopis informuje o grantech, na kte-
ré se váže neinvestiční dotace ze státní-
ho rozpočtu ČR uplatněná prostřednic-
tvím MV-generálního ředitelství HZS ČR 
v roce 2014 pro nestátní neziskové organi-
zace. V bloku věnovaném požární ochraně 
přináší rozbor zásahu na rozsáhlý červno-
vý požár ve skladovacím objektu v Rono-
vě nad Doubravou v okrese Chrudim, je-
hož likvidace trvala více než třicet hodin, 
seznamuje s některými problémy v zabez-
pečování zdrojů vody pro hašení požárů  
a s poznatky o nových filtrech pevných čás-
tic z hlediska rizika vzniku požárů automo-
bilů. V oblasti IZS informuje o nebezpe-
čí zaplynovaných přepravních kontejnerů  
a představuje jednotku HZS podniku Pa-

Pomalu končí hasičská sklizeň soutěž-
ních pohárů a medailí a už začíná dal-
ší – sběr vysloužilých elektrospotřebičů.  
A že se jich i letos na půdách, v kůlnách, ve 
sklepech a v garážích zase urodilo! Již 790 
sborů je zapojeno do programu „Recyklujte 
s hasiči!“ a za posbírané vyřazené spotřebi-
če inkasují finanční odměnu. Je to jednodu-
ché, stačí spotřebiče soustředit na jednom 
místě a telefonicky nahlásit počty na info-
linku. Svozová firma si pro spotřebiče při-
jede do pár dnů a následně je sboru vypla-
cena odměna. A to ne zrovna malá, např. za 
starou pračku, sporák či troubu je to 180 Kč. 
Nově se platí již i za chladničky či televize. 
Některé sbory si tak ročně přijdou i na ně-
kolik desítek tisíc korun. Nyní mohou ha-
siči zapojení do tohoto programu navíc zís-
kat i chutný dárek. 

Více informací o tomto programu je mož-
né získat na www.recyklujteshasici.cz.

Blíží se další žně
ramo, a.s., a Pyrotechnickou službu Policie 
ČR. V bloku ochrana obyvatelstva časopis 
přibližuje preventivně výchovnou činnost 
HZS Plzeňského kraje zaměřenou na oso-
by se zdravotním postižením, přináší dal-
ší díl seriálu o ochraně dýchacích cest a in-
formuje o některých změnách ve výuce te-
matiky ochrany člověka za mimořádných 
událostí určených na základních školách. 
V části věnované krizovému řízení se od-
borníci zaměřují na problematiku spojenou 
se zajištěním ochrany obyvatelstva v obci. 

V časopisu naleznete také výsledky řady 
zajímavých sportovních soutěží včetně roz-
sáhlého zpravodajství z mistrovství České 
republiky profesionálních a dobrovolných 
hasičů v požárním sportu. 

Předplatné a distribuce: tel. 516 205 176, 
e-mail: 112@moraviapress.cz.

Jaroslav Vykoukal

Přečtete si v zářijovém časopisu 112ček, a tak se 28. září 2005 začala psát his-
torie dnešních mistrovství. Na dokreslenou 
je třeba konstatovat, že „Svatováclavský 
pohár“, jak byla soutěž nazvána, se konal 

od roku 2005 
k a ž d o r o č n ě  
a počínaje ro-
kem 2010 se 
tato soutěž sta-
la of iciálním 
Mistrovstvím 
ČR v klasic-
kých disciplí-
nách CTIF. 

Letošní mi-
strovství ČR se 

bude opět konat na stadionu ve Dvoře Krá-
lové nad Labem od 10 hodin. 

Záštitu hejtman Královéhradeckého 
kraje Bc. Lubomír Franc a předseda Čes-
kého národního výboru CTIF plk. Ing. 
Drahoslav Ryba.

MČR v disciplínách CTIF

28. září 2013 v 10 hod.
Dvůr Králové n. Labem

IV. MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV
V KLASICKÝCH DISCIPLÍNÁCH CTIF

Dvůr Králové nad Labem
Stadion na nábřeží Jiřího Wolkera

28. září 2013
od 10 hodin

Akce se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France a předsedy Českého národního výboru CTIF plk. Ing. Drahoslava Ryby

06:00–09:00  Prezence 
07:00–10:00  Trénink 
10:00–10:30  Zahájení soutěže 
10:30–15:30  Plnění disciplín  
15:45–16:15  Vyhlášení výsledků P
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plášť čerpadla - novinka

Na PYROCARU 2014 jsme hasičům
rozdali dárky a občerstvení
za více jak

Více informací, fotky a videa najdete na: pyrocar.vyzbrojna.cz          vyzbrojna.cz

+ Nová soutěž!
o dva tablety SAMSUNG 
na našem webu

I malí mohou vypadat jako profesionálové

e-mail: prodej@hasicisro.cz, tel. 774 862 150, www.hasicisro.cz e-shop

menší velikosti  
98, 104, 110, 116, 
122, 128, 134, 140

100% bavlna, 210 g
na zádech signální 

nápis HASIČI

větší velikost 
146, 152, 

158, 164, 170
blůza 

+ kalhoty pas 

kšiltovka 
s nápisem 

HASIČI

triko
dl. rukáv

Dětský stejnokroj PSII
blůza s nápisem HASIČI + kalhoty do pasu

899 Kč
959 Kč

150 Kč190 Kč

…a další v našem e-shopu

Vláda na svém jednání schvá-
lila mimořádné opatření vyčlenit 
v každém kraji lůžka pro seniory 
nakažené koronavirem. Na zá-
kladě žádosti náměstka hejtmana 
Libereckého kraje pro resor t 
sociálních věcí Pavla Svobody 
Hasičský záchranný sbor poskytl 
a přepravil ze skladu v Machníně 
celkem 20 skládacích lehátek pro 
zabezpečení krizového provozu 
služby pracovníků v Domě Seni-
orů Liberec-Františkov.

por. Bc. Lucie Hložková, 
tisková mluvčí

HZS Libereckého kraje 

Dobrovolní hasiči z Vědomic 
pomáhali v dubnu obci při rozvozu 
dezinfekce pro občany. Celkem 
400 l dezinfekce koupila obec 
z vlastních prostředků. Část dezin-
fekce byla darována na interní oddě-
lení Roudnické nemocnice, zároveň 
část občanů se dobrovolně vzdala 
dezinfekce ve prospěch nemocnice.

Dobrovolní hasiči se zapojují do 
potřebné pomoci v boji s neviditel-
ným živelným nepřítelem. Věrni 
historickému odkazu „Bližnímu 
ku pomoci….“ naplňuji dnes tuto 
myšlenku s nebývalou aktivitou 
a zapojením se do potřebné pomoci. 
Členové zařazení v jednotkách SDH 
obcí, ale i ostatní členové spolku, ve 
spolupráci s vedením obcí a měst 
jsou nápomocni především senio-
rům a nemocným dovozem potra-
vin, léků a distribucí ochranných 
prostředků, rozvozem dezinfekč-
ních prostředků. Jsou připraveni 
pomáhat spoluobčanům v této tíživé 
situaci dokud toho bude třeba.  

Na výzvu Okresního sdružení 
hasičů, odborné rady prevence 
a ochrany obyvatelstva se zcela 
spontánně zapojují k šití ochran-

Lehátka pro seniory 

Věrni svému odkazu, pomáhají…
ných roušek jednotlivci i dobro-
volnické skupiny, které spolupra-
cují s organizátory. Příkladně jsou 
zapojeny paní učitelky ZŠ Juventa 
v Milovicích, členové SDH spolu 
s dobrovolníky města  Milovice, 
obdobně je tomu ve Slovči, Kněži-
cích, Chroustově, Městci Králové, 
Záhornicích, Dymokurech, Mce-
lých, Loučeni, Hořátvi, Sadské 
a v dalších obcích a městech našeho 
okresu. Vítaná je i pomoc zastu-
pitele města Nymburka p. Petra 
Šmída a  švadlenek „Nymburáci, 
nymburákům šijí roušky“, kteří na 
výzvu přispěli 300 ks  ochranných 
roušek. Sběrná místa u SDH Mi-
lovice a SDH Sloveč,shromažďují 
potřebný darovaný materiál pro 
šití ochranných roušek od spolu-
občanů. 

Dosud se tak podařilo získat více 
jak 50 kg látek a 5 tis. m kalounu. 
Vítanou pomocí pro nákup velkého 
množství materiálu pro šití jsou 
i dosud poskytnuté finanční dary 
od SDH a jednotlivců.  Sběrná místa 
zajišťuji sběr a distribuci ochran-
ných prostředků podle potřeb. 

Do současné doby bylo rozděleno 
více jak 3 500 šitých roušek a to na 
příklad pro nemocnice Nymburk 
a Městec Králové, léčebny pro 
dlouhodobě nemocné,  Speciální 
školu Lipník, Centrum soc. služeb 
Lysá n L., Domácí péči Nymburk, 
Policii ČR, JPO SŹDC Nymburk 
a další potřebné.

OSH v Nymburku na návrh 
odborné rady prevence a ochrany 
obyvatelstva uvolnilo ze svého 
rozpočtu 100 tis. Kč a rada zajistila  
nákup 300 ks textilních roušek 
s filtrační vložkou s nanovláken 
k vícenásobnému použití. V nákupu 
podle potřeb bude pokračováno.

V pátek 3. 4. byly roušky přidě-
leny  14 jednotkám PO typu II a III 
SDH obcí okresu, dále JPO SŹDC 
Nymburk a ÚO HZS Nymburk. 
Současně se vytvořila rezerva pro 
případ nastalé krizové situace v za-
řízeních  sociální péče a případné 
evakuace jejich klientů. Rada pre-
vence a ochrany obyvatelstva OSH 
v Nymburce děkuje všem členům 
SDH, jejich rodinným příslušníkům 
a dalším občanům, dobrovolníkům 
v našem okrese, kteří se dosud za-
pojili do  boje s rozsáhlou pandemií 
a šířením koronaviru.

Jsme přesvědčeni, že společným 
úsilím zákeřného nepřítele pora-
zíme a vrátíme se k normálnímu 
každodennímu životu.   

Za OSH Nymburk 
František Hep

Budějovice) vznikalo od roku 2010. 
Zásluhu na jeho vzniku měl  Obec-
ního úřad Pištín. Slavnostně bylo 
muzeum otevřeno v květnu roku 
2011 za přítomnosti mnoha obyva-
tel a místních krojovaných hasičů. 
Muzeum má za úkol shromažďovat 
a uchovávat staré hasičské předměty 

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.

Pomoc obci při 
rozvozu dezinfekce


