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Hasiči „na síti“Otestujte si své hasičské 
znalosti!

Seriál Evakuace 
aneb „víc než jen nohy na ramena“

Dramatické pohledy ve stylu „Česko v plamenech“ poskytl zasahujícím hasičům požár dřevěné restaurace ve východních Čechách. Píšeme o něm i v Událostech na straně 2.  
Foto mf

Jak probíhá spolupráce na rozvo-
zu ochranných pomůcek?

Přepravu z Ruslanu z letiště 
do celostátního skladu, který je 
v Opočínku, zajišťuje armáda 
a provoz skladu zajišťují profesio-
nální hasiči, především z Hlučína 
a ze Zbirohu. Z centrálního skladu 
z Opočínku, dále pomůcky rozvá-
žejí hasiči do jednotlivých krajů 
v ČR a jejich centrálních skladů. 
U nás je vozí do Chrudimi do 
centrálního skladu pro Pardubický 
kraj a odtud už distribuci zajištují 
dobrovolní hasiči. Máme ještě 
vybudované pobočné sklady v Li-
tomyšli, v Chrudimi a v Ústí nad 
Orlicí. Provoz těchto skladů a celou 
evidenci, co se kam rozešle, roz-
dělují pracovníci ze zdravotnictví, 
my dostaneme seznam a pomůžeme 
materiál vytřídit do jednotlivých 

Distribuci ochranných pomůcek z letadla Ruslan 
zajištovali i dobrovolní hasiči

Na vojenském letišti v Pardubicích přistály čtyři nákladní 
letouny Ruslan Antonov-124 se zdravotnickým materiálem. 
O koordinaci rozvozu těchto prostředků promluvil krajský 
starosta Pardubické kraje Josef Bidmon.

měst a obcí s rozšířenou působností. 
Celkem v kraji máme patnáct měst, 
do kterých se prostředky rozváží.

Za co vy konkrétně máte odpo-
vědnost?

Mám odpovědnost za dobro-
volné hasiče, za to, že tam máme 
stálou službu 24 hodin denně, 7 
dní v týdnu a za dopravu, například 

v pátek jsme distribuovali 6 tisíc 
litrů dezinfekčních prostředků na 
ruce. Můžeme vozit pouze 330 
litrů, takže bylo potřeba 19 doprav-
ních aut od dobrovolných hasičů. 
Všechno to jsou jednotky, které 
jsou určené pro ochranu obyvatel-
stva, takže JPO5.

Používáte i vy všichni ochranné 
pomůcky?

Většina z nás je z vesnic, takže 
už přijela z domova v ručně uši-
tých rouškách. Pardubický kraj 
nám dává dle potřeby ochranné 
prostředky, abychom mohli vyba-
vit naše zasahující hasiče. Máme 
roušky látkové, ne respirátory, pro 
naši potřebu nejsou nutné. Respi-
rátory jsou v tuto chvíli potřeba 
úplně jinde.

Zapojují se všichni dobrovolní 
hasiči?

Pro rozvážení ochranných po-
můcek v Pardubickém kraji jsme 
domluvení s Krajským ředitel-
stvím hasičského záchranného 
sboru pro jednotky kategorie 5, což 

je naprosto dostačující. Jednotky 
JPO 3 a JPO 2 jsou na základnách 
připraveny na zásahy u jiných udá-
lostí. Život jde dál, někde nám hoří 
v lese, čas od času je potřeba udělat 
transport pacienta, a to zajišťují 
právě tyto jednotky.

V jakých oblastech kromě dis-
tribuce materiálu se ještě zapo-
jujete?

Samozřejmě v jednotlivých ob-
cích starostové využívají dobrovol-
né hasiče pro rozdělování roušek 
pro občany, na nákupy potravin, 
ale to už si řídí každý v jednotli-
vých obcích, především starostové 
s veliteli jednotek.

Děkuji za rozhovor.
Mgr. Irena Špačková

Rádi bychom v Hasičských no-
vinách přinášeli v budoucnu více 
zpráv ze Slovenské republiky. 
Vzhledem k tomu, že mezi češtinou 
a slovenštinou neexistují zásadnější 
bariéry  pro porozumění, ponechá-
váme výjimečně následující řádky 
ve slovenském jazyce.  Sanitné 
automobily hasičskej záchrannej 
služby sú azda najviac vyťažené 
automobily posledných dní. Hasiči 
ich využívajú pri odbere vzoriek u 
osôb s podozrením na ochorenie 
COVID-19, od začiatku pandé-
mie boli využívané aj pri kont-
role osôb na štátnych hraniciach. 
Ambulancie HaZZ plnia úlohu pri 
poskytovaní špecializovanej am-
bulantnej zdravotnej starostlivosti, 
najmä ak je jej poskytnutie spojené 
s prekonávaním výšok, voľných 
hĺbok a iných prekážok, alebo inak 
sťažených podmienok neumožňuj-
úcich nasadenie bežnej záchrannej 
zdravotnej služby. MV SR má na 
túto činnosť zriadené ambulancie 
v odbore urgentná medicína (am-
bulancie HaZZ), do ktorých sú za-
radení hasiči so vzdelaním v oblasti 
urgentnej zdravotnej starostlivosti – 
zdravotnícki záchranári. Táto práca 
spočíva v činnostiach v rozsahu 
praxe záchranára v záchrannej zdra-
votnej službe a činnostiach hasiča, 
ako sú: práca v technicky náročnom 
teréne, záchrana osôb pomocou 
lezeckej techniky, záchrana osoby 
v podvese vrtuľníka, vyhľadávanie 
a evakuácia zachraňovaných osôb 
pomocou autonómnych dýchacích 
prístrojov, práca s hydraulickým 
vyslobodzovacím zariadením, zá-
chrana topiaceho sa, vyhľadávanie 
osôb pomocou termovíznej kamery 
alebo kamery do ťažko prístupných 
priestorov a mnoho ďalších. Záro-
veň materiálno-technické vybave-
nie vozidla ambulancie HaZZ je 
rozšírené o vybavenie pre záchranu 
osôb v ohrozenom priestore. Takýto 
automobil je dostupný v každom 
kraji so špecializovanou posádkou 
s celokrajskou pôsobnosťou (v Bra-
tislavskom kraji sú k dispozícii dva 
automobily).

Zdroj: dobrovolnihasici.sk
Foto: HaZZ, Milan Dermek

V době, kdy hasiči zásadním 
způsobem participují na opatře-
ních proti koronaviru Covid 19, 
nutně  potřebují každého hasiče, 
a proto i s pomocí médií apelují 
na obyvatele, aby  snažili v ma-
ximální možné míře předcházet 
vzniku požárů, zejména v příro-
dě. Varovných příkladů  je stále 
dost… Například šest jednotek 
hasičů zasahovalo v dubnu v Lich-
nově (okres Nový Jičín) u požáru 
hromady dřeva, kůlny, garáže 
a střechy přístavby rodinného 
domku, za který mohl úlet žha-
vých uhlíků z ohniště, kde bylo 
spalováno klestí a dřevěný odpad.  
Pálení přírodních materiálů po 
úklidu zahrad provádět lze, ale 
za dodržení vícero podmínek. 
Velkým rizikem je také plošné 
vypalování trávy  a porostů, byť je 
tato činnost zakázána hned třemi 
zákony České republiky. Navíc, 
trend těchto požárů je narůstající.  
Pokud se podíváme na loňské jaro 
(od 1. dubna do 31. května), pak 
hasiči vyjeli k 4 245 požárům, což 
je o tisíc více než tomu bylo ve 
stejném období v roce 2018. 

Zdroje: HZS ČR, HZS MsK

Boj 
s koronavirem 

u našich 
slovenských 

sousedů

Varování 
před požáry 

v přírodě 
a na zahrádkách
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Zásahy za uplynulé období se 
stále táhne „koronavirová niť“ 
provázející nás pandemickým 
labyrintem současnosti. I když 
virus není přímou příčinou  nehod 
a požárů, stěžuje, již tak náročné, 
zásahy hasičů z hlediska indivi-
duální ochrany zasahujících apod. 
Koronavirus je zde stále „navíc“  
ke všem  dalším hrozbám, kterým 
musí aktuálně hasiči čelit, napří-
klad  požárům v přírodě. Zároveň 

se však začíná situace s koronavi-
rovou epidemií pozvolna zlepšovat 
a nedošlo naštěstí k naplnění ně-
kterých katastrofických scénářů.   
I my v redakci Hasičských novin 
se velmi těšíme, až budeme moci 
u mapy republiky označující mís-
ta vybraných zásahů za uplynulé 
období, umazat grafický symbol 
virového ohrožení. Zatím ještě 
ne… Hodně sil do dalšího období! 

redakce 

K požáru lesního porostu u Mi-
líkova na Chebsku vyjížděli hasiči 
16. dubna. Hořelo za částí obce 
Podlesí ve velmi prudkém svahu. 
Komplikovaná byla doprava ha-
sičské techniky k místu události 
a tím také daný nedostatek hasební 
vody. Další komplikací pak bylo 
velké převýšení, které komplikuje 
nejen dodávku vody přímo k místu 
požáru, ale i pohyb zasahujících. 
Bylo nutné nasadit větší množství 
techniky a lidí, vyhlášen tak byl 
III. stupeň požárního poplachu. 
Kvůli přehlednosti prostoru za-
saženého požárem byl na místo 
povolán i hasičský dron, který 
monitoroval ze vzduchu šíření 
ohně, postupující hasební práce 
a také s využitím termokamery 
upozorňoval na místa, na které se 
musí hasiči při likvidaci požáru 

Krátce

Dne 16. dubna 2020 přijalo kraj-
ské operační středisko hasičů infor-
maci o dopravní nehodě s možným 
vyproštěním osob na dálnici D55 
u Tlumačova. K události okamžitě 
vyrazily jednotky profesionálních 
hasičů z Otrokovic a Kroměříže se 
dvěma cisternami a vyprošťovacím 
automobilem.

Jak bylo z místa velitelem potvr-
zeno, došlo zde k nehodě osobního 
vozu zn. Mazda s nákladním auto-
mobilem. V osobním voze zůstala 
po nárazu zaklíněná jeho řidička. 
Zraněnou ji hasiči ve spolupráci se 
zdravotnickou záchrannou službou 

V sobotu 18. dubna přijal ope-
rátor tísňové linky Hasičského 
záchranného sboru Středočeského 
kraje informaci o vážné dopravní 
nehodě kamionu s cisternovým ná-
věsem na dálnici D1 na kilometru 
65,5 ve směru z Prahy do Brna. 
Hasiči po příjezdu na místo zjistili, 
že z cisterny uniká přepravovaná 
látka, která podle přepravních lis-
tin a UN kódu byla označena jako 

Dne 11. dubna byl profesio-
nálním a dobrovolným hasičům 
v Jaroměři vyhlášen poplach kvůli 
požáru objektu restaurace v ulici 
Na Valech. Jednalo se o celodře-
věnou budovu, která byla už při 
příjezdu jednotek na místo události 
prakticky celá v plamenech. V ob-
jektu se nacházely mimo jiné také 
tlakové lahve, některé z nich vlivem 
vysokého tepla vybuchovaly. Jed-
notkám se podařilo požár rychle lo-
kalizovat a nikam dál mimo objekt 
restaurace se nerozšířil. Jednotky 
následně rozebíraly dřevěnou 
konstrukci, dohašovaly ohniska 
a ochlazovaly zbylé tlakové lahve. 
Likvidaci požáru ohlásil velitel 
zásahu ve 21:16 hod. Příčinu vzni-
ku události zjišťují vyšetřovatelé. 

Šest jednotek hasičů vyjelo 
16. dubna 2020 před druhou hodi-
nou v noci k ohlášenému požáru 
stodoly v Častrově na Pelhřimov-
sku. Majetková škoda vzniklá po-
žárem byla předběžně vyčíslena na 
2,5 milionu korun. Při požáru ani 
samotném zásahu se nikdo nezra-
nil. Příčina vzniku požáru se nadále 
vyšetřuje. Hlášení o požáru přijali 
hasiči na lince tísňového volání ve 
čtvrtek 16. dubna 2020 v 01:44 hod. 
Na místo události vyjely jednotky 
profesionálních hasičů z Kamenice 
nad Lipou a Pelhřimova společně 

Dne 17. dubna v  přijala tísňová 
linka 112 informaci o dopravní 
nehodě traktoru, který havaroval 
v Mladé Vožici. Do ulice Žahourův 
mlýn vyjely všechny složky inte-
grovaného záchranného systému, 
z jednotek požární ochrany to byli 
profesionální hasiči ze stanice 
Tábor.   

Pod hladinu Vltavy 

V sobotu 18. dubna 2020, krátce 
po šesté hodině ranní, potápěči 
pražských hasičů vyhledali a zajis-
tili osobní automobil, který sjel do 
Vltavy v pražské Zbraslavi. Vozi-
dlo bylo vytaženo na břeh jeřábem 
za asistence Policie ČR a potápěčů 
Městské policie Praha. Uniklé 
provozní kapaliny na hladině řeky 
hasiči zlikvidovali speciálním sor-
bentem a pomocí sorpčních hadů. 
Vozidlo bylo předáno majiteli. 

HZS hl. m. Prahy

Požár ve firmě 
na recyklaci 
drahých kovů

K požáru do firmy ve Chva-
leticích zabývající se recyklací 
materiálů a odpadů s obsahem 
drahých kovů (s obsahem stříbra, 
zlata, palladia atd.) vyjíždělo pět 
jednotek hasičů v úterý 14. dubna 
v 14:59 hodin. 

Při příjezdu na místo hořela trá-
va u objektu a uvnitř objektu bylo 
vidět žhnutí pod střechou. Aby 
se hasiči dostali dovnitř objektu, 
museli přestřihnout zámky. Na 
místo byla vyslána i výšková tech-
nika. Plameny poničily střechu 
objektu. Nasazena byla přetlaková 
ventilace k odvětrání zakouřených 
prostor. 

Střechu hasiči museli rozřezat, 
aby odkryli nepřístupné prostory 
a uhasili skrytá ohniska. Požár se 
podařilo jednotkám dostat pod 
kontrolu v 15:56 hodin a zcela 
zlikvidován byl v 18:44 hodin. 
Podle vyšetřovatele hasičů došlo 
k požáru v technologii při zpra-
cování drahých kovů. 

Škoda byla předběžně vyčíslena 
na 500 tisíc korun (250 tisíc Kč na 
objektu a 250 tisíc Kč na techno-
logii zpracování drahých kovů). 
Uchránit se podařilo majetek ve 
výši 4 miliony korun. Příčina 
vzniku požáru je vyšetřována. 

por. Bc. Vendula Horáková, 
tisková mluvčí 

HZS Pardubického kraje 

Uzavřená dálnice
vyprostili pomocí speciálního 
hydraulického zařízení. Následně 
byla transportována do nemocni-
ce. Řidič nákladního automobilu 
zraněn nebyl.

Po zadokumentování nehody 
policií byl zprůjezdněn jeden jízdní 
pruh, a jakmile bylo ukončeno šet-
ření na místě, byly vozy odstraněny 
mimo komunikaci, aby mohl být 
obnoven bezpečný a plynulý pro-
voz. V 17:45 hodin se hasiči vrátili 
zpět na své základny.  

kpt. Ing. Pavel Řezníček,
HZS Zlínského kraje

kyselina fosforečná, v cisterně se jí 
mělo nacházet 24 tun. Kompletně 
se hasičům podařilo kyselinu pře-
čerpat kolem třetí hodiny odpoled-
ne, kdy začalo vlastní vyprošťování 
soupravy, které trvalo asi hodinu. 
Hasiči pak neutralizovali poslední 
zbytky kyseliny, poté bylo místo 
předáno správci komunikace.
 
Zdroj HZS Středočeského kraje 

Škoda, kterou plameny způsobily, 
byla předběžně odhadnuta na 1,3 
milionu korun. Při události došlo 
ke zranění majitele, do péče si jej 

s jednotkami sborů dobrovolných 
hasičů z Častrova, Kamenice nad 
Lipou, Počátek a Žirovnice. V době 
příjezdu prvních jednotek na místo 
události byla stodola v plamenech. 
Hasiči na likvidaci požáru nasadili 
několik vodních proudů. Kromě 
samotného hašení hořící stodoly 
o rozměrech přibližně 35 × 12 
metrů se hasiči zaměřili také na 
ochranu okolí a před plameny 
chránili přilehlé objekty. Z hořící 
stodoly hasiči vynesli několik 
tlakových láhví. Voda byla na 
požářiště dopravována kyvadlově. 
Ve stodole měl majitel motocykl, 
čtyřkolku, malý traktor, vybavení 
pro koně a řadu dalších věcí. Úplná 
likvidace požáru proběhla před 
sedmou hodinou ráno. Hasiči svým 
zásahem uchránili majetek za 15 
milionů korun. 

kpt. Ing. Bc. Petra Musilová, 
tisková mluvčí 

HZS Kraje Vysočina 

V neděli 19. dubna byla zahájena 
plánovaná preventivní dezinfekci 
v části Fakultní nemocnice Brno-
-Bohunice. Na místě několik hodin 
pracovalo 15 hasičů ze stanice Br-
no-Líšeň, specializované na zásahy 
s nebezpečnými látkami. Akce byla 
ukončena po dekontaminaci zasa-
hujících kolem 22:30 hodiny. Díky 
výborné spolupráci s pracovníkem 
oddělení krizového řízení fakultní 
nemocnice proběhla celá akce bez 
problémů a podle plánu. Obdobný 
zásah se uskutečnil v minulosti 
i v jiné části nemocnice.

Jaroslav Mikoška, 
tiskový mluvčí HZS JmK

Táborští na místo vyjeli s cister-
nou a vyprošťovacím automobilem. 
Jednalo se o nehodu traktoru 
s vlekem, na němž převážel dřevo. 
Celý traktor spadnul do místního 
rybníka tak, že vlek se dřevem 
zůstal na břehu. Zraněný řidič se 
z vody z traktoru dostal ven ještě 
před příjezdem hasičů. Okamžitě 

Nebezpečí kyseliny fosforečné

Plameny zničily dřevěnou restauraci 

Stodola v plamenech 

Traktor skončil v rybníce

zaměřit. Kvůli nedostupnosti 
v příkrém svahu si velitel zásahu 
vyžádal na pomoc také letecké 
hašení. 

Ve večerních hodinách se poda-
řilo postup požáru zastavit, přes 
noc místo požáru hlídali lesníci, 
v pátek v ranních hodinách se 
vrátili zpět hasiči, aby dohasili 
několik stále doutnajících míst. 

HZS Karlovarského kraje

Zasahující jednotky: 
HZS Mariánské Lázně (CAS 

30 T815-7, čtyřkolka Polaris), 
HZS Cheb (CAS 30 T815-7), 
HZS Sokolov (CAS 30 T815-7). 
HZS Karlovy Vary (VEA MB 
dron), HZSp SŽ Cheb (CAS 30 
Scania), JSDH Milíkov (CAS 30 
T815, DA),  JSDH Dolní Žandov 
(CAS 24 T815, DA), JSDH Lázně 

Kynžvart (CAS 20 T815),  JSDH 
Bukovany (CAS 32 T148), JSDH 
Drmoul (DA VW),  JSDH Březová 
(CAS 30 T815-7),  JSDH Kynšperk 

Hasit svah pomáhal i vrtulník

nad Ohří (CAS 30 T815-7), JSDH 
Tři Sekery (CAS 32 T148), JSDH 
Habartov (CAS 20 T815), JSDH 
Chodov (CAS 20 T815)

převzala zdravotnická záchranná 
služba. 
Martina Götzová, tisková mluvčí 

Foto: HZS Královéhrad. kraje

si ho převzali zdravotníci ZZS. Tá-
borská jednotka jej nemusela nijak 
vyprošťovat. Hasiči se zaměřili na 
samotný traktor. Na hladinu okolo 
něj instalovali norné stěny, aby 
zamezili dalšímu úniku provozních 
kapalin. Vyprošťovací vůz začal 
s překládkou klád. Teprve po pře-
ložení převáženého nákladu bylo 
možné traktor z vody vytáhnout. 
Situace byla velmi složitá, protože 
vlek, který zůstal na břehu, prak-
ticky drží traktor, aby se nepotopil 
do přibližně čtyřmetrové hloubky, 
kterou rybník má. Velmi náročné 
vyproštění traktoru se podařilo 
před 18. hodinou. Poté jeřáb zásah 
ukončil. Později  byli na místo vy-
sláni místní dobrovolní hasiči, kteří 
dokončí likvidační práce. 

HZS Jihočeského kraje 

Hasiči dezinfikovali 
nemocnici
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Vlajka Zemské armády „s kotvou“ byla symbolem boje 
Poláků proti nacismu. 

Filmový plakát zvoucí diváky v anglosaských zemích na polský film WARSAW 44. 
V českých kinech  byl snímek uveden pod názvem Město 44. 

Improvizovaný polský obrněný automobil Kubus. 
V troskách Varšavy ho po válce nalezli dobrovolní 
hasiči.

Povstalci používali i ukořistěnou německou 
obrněnou techniku.  

Varšava si stále připomíná pietu obětí druhé světové 
války. 

Povstalci ukořistili i německý polopásový 
transportér. 

Ulice ve Varšavě hořely a lidé umírali. 

Při potlačení povstání ve Varšavě použila německá armáda i velké množství těžké vojenské techniky včetně tanků. 

Polské hlavní město  má za 
sebou dlouhou historii. První měst-
ská práva získala Varšava již v roce 
1408. Metropolí Polska se stala po 
roce 1596 na úkor dosavadního 
Krakova. V období mezi první 
a druhou světovou válkou si díky 
elegantnímu urbanistickému řešení 
a prosperitě vysloužila označení 
Paříž severu. Potom ale přišla krutá 
léta nacistické okupace, která si 
vyžádala nezměrné  utrpení obyva-
tel Varšavy. Celkem 80 % procent 
předválečné zástavby Varšavy bylo 
zničeno. Po válce zbylo z kvetoucí-
ho města jen ohořelé mrtvé torzo. 
Varšava však dokázala povstat 
z ohně a popela do nové krásy. 
O to víc jsou v Polsku i ve světě 
připomínány tragické události, 
kterými Varšava prošla v průběhu 
dvou povstání proti německým 
okupantům  v roce 1943 a následně 
i v roce 1944. 

Varšava
– město, které povstalo z ohně a popela

„Díky požárům šířícím se v ghettu se povrch stával 
stále více neobyvatelným a povstalcům postupně 
docházely zbraně i síly. Žádný únikový plán vypra-
cován nebyl...“

Lucy Schildkret Dawidowicz (1915–1990), 
americká spisovatelka a historička

Povstání v židovském 
ghettu

Vzhledem k relativní blízkosti 
obou ozbrojených vystoupení 
proti německé  moci jsou povstání 
v letech 1943 a 1944 občas chybně 
vysvětlována. Především je nutné 
si uvědomit, že povstání v roce 
1943 byl ozbrojený konflikt  mezi 
německou armádou a židovskou 
populací násilně shromážděnou 
ve varšavském ghettu. Hlavní boje 
tohoto střetnutí vypukly 19. dubna 
1943. Poslední odpor židovských   
bojovníků se Němcům podařilo 
zlomit až 16. května 1943. Důvody 
povstání? Rozhodnutí bojovat za 
vlastní lidskou důstojnost v zou-
falém a předem prohraném boji. 
Již od roku 1940 Němci soustřeďo-
vali židovské obyvatelstvo Polska 
do izolovaných ghett v různých 

městech. Největším z nich bylo  
ghetto na území Varšavy, kde ži-
vořilo na 380 000 lidí. Ovšem, tato 
ghetta byla jen přestupní stanicí 
ke konečnému řešení „židovské 
otázky“ v plynových komorách 
koncentračních táborů. Později 
však i do izolovaných a přísně 
střežených ghett pronikly zprávy 
o skutečném významu transportů 
do domnělých pracovních táborů. 
Ilegální židovské odbojové or-
ganizace se rozhodly k ozbroje-
nému odporu. V ghettu vyrostly 
improvizované úkryty, k přesunu 
židovských bojovníků byla vyu-
žívána kanalizační síť. Povstalci 
disponovali jen skromným arze-
nálem zbraní. Proti nim stála pra-
videlná německá armáda doplněná 
jednotkami SS. Zbraní na obou 
stranách byl i oheň. U povstalců 
to byly podomácku vyrobené 
zápalné granáty, tzv. Molotovovy 
koktejly, Němci používali v pou-
ličním boji plamenomety. Právě 
tato zbraň byla nástrojem taktiky 
Němců spočívající  ve vypalování 
jednotlivých domů. Povstalci se 
stáhli do podzemí a pokračovali 
v boji. Německá početní i materi-
ální převaha povstání v roce 1943 
rozdrtila. Jako poslední byla 16. 
května 1943 zničena židovská 
synagoga. Německým jednotkám 
velel SS-Gruppenführer Jürgen 
Stroop, který se po válce ocitl 
v polském vězení a byl jako váleč-
ný zločinec popraven. V 80. letech 
minulého století vyšla i v českém 
jazyce kniha Rozhovory s katem 
popisující varšavské povstání 
v roce 1943 a doplněná o auten-
tické Stroopovy výpovědi. 

Boj utopený v krvi
Varšavské povstání v roce 1943 

probíhalo pouze na území židov-
ského ghetta. Navzdory tomu, že 
se týkalo velké židovské populace, 
byla tato „bitevní plocha“, v po-
rovnání s celkovým katastrem 
Varšavy, relativně malá. V roce 
1944 však proběhlo ve Varšavě 
rozsáhlé povstání, které se osudově 
dotklo celé metropole. Organizová-
no bylo ilegální polskou Zemskou 
armádou. Jeho cíle byly vojenské 
a politické: Polské hlavní město 
mělo být osvobozeno ještě před 
příchodem Rudé armády. Polsko – 
sovětské vztahy nebyly dobré. Není 
se ani čemu divit, když uvážíme, že 
se na počátku druhé světové války 
o dobyté polské území „podělilo“ 
hitlerovské Německo se Sovětským 
svazem. Podstata masové vraždy 
elity polského národa v Katyni 
sovětskou mocí zatím zůstávala 
Polákům utajena, ale určité pode-
zření sílilo a ukazovalo ke kremel-
ským hradbám. Polsko – sovětská 
animozita zažehla jiskru povstání 
a rovněž také všechny povstalecké 
plány na úspěch o dva měsíce 
později také definitivně zadusila, 
když Rudá armáda zahájila před 
branami Varšavy vyčkávací postoj 
a do města nevstoupila. Bez pomoci 
zvenčí nemělo povstání naději na 
vojenské vítězství. Německé velení 
vydalo jasný rozkaz: Město spálit, 
obyvatelstvo vyhladit!  Němci   za-
čali vraždit válečné zajatce i civilní 
obyvatele. Za oběť jim padly ženy 
i malé děti.  Celkem zemřelo okolo 
200 000 civilistů. Velmi působivě 
líčí povstání ve Varšavě například   
polský film Město 44 natočený 

v roce 2014 polským režisérem 
Janem Komasou. Varšavu Němci 
systematicky ničili za pomocí 
plamenometů, obrněné techniky, 
letadel i moždířů obří ráže schop-
ných vystřelovat projektily o váze 
dvou tun! Mnohapatrové obytné 
bloky se hroutily a pohřbívaly pod 
sutinami svoje obyvatele. Zuřily 
velké požáry. 

Odvaha harcerů
Obrovské ztráty na životech 

v řadách povstalců se z velké míry 
týkaly mladé generace, napří-
klad harcerského hnutí – polské 
odnože skautingu. „Název má 
původ ve slově harcownik (česky 
harcovník), což byl rytíř pohy-
bující se před hlavním tělesem 
armády a vyhledávající samostat-
né souboje ještě před zahájením 
hlavní bitvy. Již koncem září 
1939 vznikla harcerská odbojová 
organizace, která brzy poté zís-
kala jméno Szare Szeregi (česky 
Šedivé či Šedé řady nebo zástupy). 
Šedé řady úzce spolupracovaly 
s polským podzemním státem 
a se Zemskou armádou. Nicméně 
za Varšavského povstání se bojů 
účastnily i mladší věkové kate-
gorie, dokonce i děti. Dívky byly 
cvičeny pro podpůrné činnosti: 
jako ošetřovatelky, pozorovatelky, 
listonošky, spojky, spojovatelky 
či administrativní pracovnice. 
I ony utrpěly za povstání strašlivé 
ztráty, neboť Němci nerespek-
tovali znak červeného kříže, ba 
dokonce na takto označené ob-
jekty či osoby s oblibou stříleli, 
a zajatce, včetně ošetřovatelek, 

zpravidla bez milosti vraždili.“ 
(citace z článku J. Mlejnka j.r., 
Babylonrevue). Harcerské bojové 
oddíly patřily k elitním povsta-
leckým útvarům. Podařilo se jim 
dokonce ukořistit a dále používat 
německou obrněnou techniku. 

Epilog
 Dva měsíce trvající ozbrojený 

boj vedený Zemskou armádou byl 
příkladem mimořádného vlaste-
nectví a heroismu. Bohužel, i zde 
se projevily mocné politické kal-
kulace, které pracovaly proti této 
odvaze a sebeobětování. „V lednu 
1945 obsadila varšavské ruiny 
Rudá armáda, která v době povstá-
ní z druhého břehu Visly nečinně 
přihlížela jeho hořkému konci. 
Před válkou žilo ve Varšavě 1,3 
milionu lidí, v létě 1944 okolo 900 
tisíc. V lednu 1945 mezi troskami 
živořilo méně než 1 000 lidí“, 
(citace z článku J. Mlejnka j.r., Ba-
bylonrevue) Město, které povstalo 
z ohně a popela. Na troskách 
zničené Varšavy vyrostlo město 
nové, které stále schraňuje řadu 
památníků na dvojici povstání 
v letech 1943 a 1944.

Připravil Mirek Brát
Zdroje foto: wiki, flickr, 

pinterest, youtube
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SDH v Liberci-Vesci je nejstar-
ším sborem na území města. Má 135 
členů, z tohoto počtu je 38 mužů, 
22 žen a 75 mladých hasičů. Ti se 
účastní hry Plamen, jsou úspěšní 
rovněž na dalších soutěžích, mladší 
dorostenka Vendula Chlomková 
na Mistrovství republiky Plamen 
obsadila deváté místo. Letos oslaví 
sbor 155 let trvání. Nedávno pro-
běhla v hasičské zbrojnici slavnostní 
schůze za účasti primátora Města 
Liberec Jaroslava Zámečníka, jeho 
náměstka Jiřího Šolce a hejtmana 
Libereckého kraje Martina Půty. 
Hasičům se od nich dostalo podě-
kování a následně předali hasičům 
nové vozidlo Scania za téměř 7 
milionů korun. Na pořízení vozidla 
se podařilo získat státní dotaci ve 
výši 2,5 milionu korun, 3 miliony 
zaplatilo Město Liberec, přispěl 
rovněž Liberecký kraj a financo-
vání doplnila dotace  HZS ČR. 
„Vozidlo je vybaveno osvětlovacím 

Hasičský sbor v Tuhani na Se-
milsku má 38 členů, z toho 21 
žen. „Mladší ženy jsou úspěšné 
závodnice na soutěžích, zúčastňují 
se okresního poháru OSH Semily. 
Vloni v celkovém pořadí stanuly 
na třetím místě,“ uvedl na výroční 
schůzi SDH starosta Jiří Mašek. 
Jednou z dílčích soutěží tohoto 
klání je Tuhaňský pohár, který sbor 
jako celek připravuje více jak třicet 
let. „Znamená to připravit nejen 
soutěžní plochu a zázemí, ale také 
občerstvení pro soutěžící. Vloni se 
seriálu soutěží zúčastnilo šestačty-
řicet družstev,“ upřesnil. Velitelkou 
družstva žen je Nikol Skrbková. 
„Máme podporu našeho sboru, za 
soutěž například dostaneme každá 
padesátikorunu, společně si pak za 
uložené peníze koupíme například 
dresy,“ sdělila. „Scházíme se jako 
parta při cvičení v Sokole, cvičily 
jsme na Sokolském sletu. V létě 
jezdíme jako vedoucí na letní tábor 

Nejvýraznější osobností v po-
žárním sportu byla v posledních de-
seti letech Šárka Jiroušová z SDH 
Poniklá. Známá ovšem byla napříč 
republikou, během let startovala 
ve všech krajích. Za období své 
činnosti dokázala zviditelnit po-
žární sport nevídaným způsobem. 
Závodila v běhu na 100 metrů 
s překážkami.

První rekord vytvořila v roce 
2007 v Pískové Lhotě na okrese 
Nymburk rekordním časem 17,17 s. 
Během následujících let posouvala 
národní rekordy až na fantastický 
čas 15,27, který zaběhla V Hradci 
Králové v roce 2019. Každoročně 
po dobu devíti let se stala mistryní 
republiky v požárním sportu a po-
razila elitní hasičské závodníky. 
V šesti případech se stala celkovou 
vítězkou seriálu soutěží Českého 
poháru. Star tovala několikrát 
na mistrovství světa, naposledy 
v tomto vrcholném klání v roce 
2018 v Banské Bystrici doběhla 
s časem 15,48 s. 

Dalo by se bez nadsázky po-
znamenat, že na kterém závodě 
běžela, tam vždy vytvořila i re-
kord dráhy. Za jejími úspěchy stály 
tisíce hodin poctivého tréninku, 
atletické přípravy a současně stu-
dium na vysoké škole. Vždy byla 
cílevědomá, vynikala bojovností 
a také nesmírnou skromností. Byla 
součástí týmu žen SDH Poniklá 
a členkou národního týmu, kde 
společně s dalšími závodnicemi 

Nejstarší sbor v Liberci oslaví 155 let

Hasičským dobrotám se těžko odolá

Nejlepší hasička 
světa se loučí

stožárem, lanovým navijákem, má 
nádrž na čtyři tisíce litrů vody a dvě 
stě čtyřicet litrů pěnidla a dalším 
moderním zařízením,“ uvedl sta-
rosta OSH  Liberec a starosta SDH 

do Krčkovic,“ připomněla. Hasič-
ky nejen dobře soutěží, ale jsou 
také vydatnými pomocnicemi při 
nejrůznějších akcích. Podle slov 
Jiřího Maška jsou hlavním zdrojem 
příjmů sboru známé „tuhaňské 
burzy spotřebního materiálu“, 

dosáhla na medailová umístění. 
Po deseti letech, na vrcholu kari-

éry. Šárka Jiroušová ukončila svou 
činnost. Zcela jistě si i po skončení 
závodní dráhy najde čas na návště-
vu sportovních soutěží požárního 
sportu a neodmítne předávat zku-
šenosti dalším nadějím. Zapsala se 
nesmazatelně do historie požárního 
sportu. Takové talenty jako Šárka 
se rodí jednou za několik desetiletí. 
Příští léta ukážou, zda se objeví 
podobná nástupkyně, která získá 
tak významná ocenění. „Nikdy 
nezapomenu na okamžik prvního 
vítězství před třinácti lety. Tehdy 
jsem si teprve s kyticí v ruce na-
plno uvědomila, že jsem mistryně. 
Podobné okamžiky jsem poté 
v průběhu let prožívala často, byla 
v nich nesmírná radost a nepopsa-
telné štěstí. Ovšem, ta první veliká 
výhra je jako první láska v životě. 
Nezapomenutelná, jedinečná, kou-
zelná.“ (Šárka Jiroušová 2018 po 
mistrovství ČR v Liberci). 

Ve společenském domě v Jilem-
nici proběhlo slavnostní vyhlášení 
ankety Nejúspěšnější sportovec 
okresu Semily za rok 2019. Trůn 
v hlavní kategorii obhájil lomnic-
ký skokan na lyžích Roman Kou-
delka před druhým horolezcem 
Zdeňkem Hákem a třetím sdruže-
nářem Tomášem Portykem. Šárka 
Jiroušová stanula v rámci okresu 
Semily na devátém místě…

Věra Nutilová

Vesci JUDr. Vladimír Maxa. Jak 
připomněl primátor Liberce Jaro-
slav Zámečník, vesečtí hasiči jsou 
významným pomocníkem. „Věřím, 
že nové vybavení ulehčí jednotce 

kterých je do roka několik. Hasiči 
a zejména hasičky na nich pomá-
hají přípravou občerstvení pro 
obrovský počet návštěvníků. Mají 
k dispozici udírnu, takže hasičky 
a hasiči připravují skvělé klobásky, 
tuháňský bůček a krkovičku po 

nelehké zásahy a celkově přispěje 
k bezpečnosti města a zasahujících 
hasičů,“ doplnil. Současně s novým 
vozidlem přivítali hasiči sboru nový 
prapor. Jak vozidlu, tak praporu 
bylo požehnáno hejnickým fará-
řem Pavlem Andrštem. Slavnostní 
setkání doplnili prezentací své čin-
nosti nejmladší hasiči. V jednotce 
je zařazeno 17 hasičů a jedna žena. 
V loňském roce zasahovala jednotka 
pětadvacetkrát a ve 13 případech na 
žádost Magistrátu města. K dalším 
činnostem jednotky patří např. 
zajišťování požárních asistencí na 
velkých akcích, jako je Benátská 
noc nebo Liberecký jarmark apod. 
V současné době pracuje na území 
Města Liberec 8 SDH s kvalitním 
hasičským vybavením. Vychovávají 
mladé hasiče, organizují a pomáhají 
při pořádání kulturních a společen-
ských akcí, pořádají soutěže, vzorně 
se starají o svěřenou hasičskou tech-
niku a zbrojnice.    Věra Nutilová

Moravskoslezský kraj ve spo-
lupráci se společností NanoZone, 
Českými drahami a Zdravotním 
ústavem Ostrava uvedl do činnosti 
zajímavý pilotní projekt. V rámci 
tohoto projektu bude NanoZone 
aplikovat do 10 vybraných vlaků 
novou hygienickou nanotechnologii 
TiZonic. Jde o inovativní technolo-
gii s obsahem nanočástic TiO₂, která 
funguje na principu fotokatalýzy 
a dokáže s okamžitou účinností 
minimálně po dobu tří let elimi-

Za pár týdnů čeká přerovské 
profesionální hasiče stěhování 
do nové požární stanice na okraji 
města. Moderní komplex nabíd-
ne prostorné garáže pro hasičské 
automobily. Místo současných 
sedmi výjezdových vrat jich bude 
k dispozici třiadvacet. Součástí sta-
nice bude plnohodnotný mycí box, 
strojní dílna s montážní jámou pro 
servis a opravy zásahových vozů. 
Nové zázemí získají také přísluš-
níci technické a chemické služby, 
kteří se starají o technické vybavení 
a dýchací přístroje profesionálních 
i dobrovolných hasičů. Nový areál 
v sobě skrývá prostory pro výjez-
dové hasiče, pro výkon jejich služby 
i jejich fyzickou přípravu. Součástí 
jsou rovněž prostory pro výcvik 
jednotek, například multifunkční 
hřiště nebo železobetonová cvičná 
pětipodlažní věž. Díky tomu, že její 
okna simulují panelový dům, dají 
se na ní cvičit zásahy s výškovou 
technikou. Druhou stranu věže 
s lezeckou stěnou s převisem pak 
využijí pro výcvik hasiči-lezci

.

hasičsku podle vlastní receptury, 
na každou akci nazdobí ženy ko-
lem 350 chlebíčků a připraví další 
dobroty. Otevřou vrata hasičské 
zbrojnice, která je nedaleko burzy, 
připraví výdejní pult a pípu. Jen 
málokterý návštěvník pochutinám 
odolá. Hasiči neodmítají pomoc 
při přípravě dalších společenských 
setkání, například se jedná o akci 
Tuhaň žije nebo sousedské posezení 
Tuhaňáků a chalupářů. Starají se 
o údržbu hasičské techniky a ha-
sičské zbrojnice, upravují soutěžní 
plochu a taneční parket, požární 
nádrž. Starosta Obecního úřadu 
Jaromír Hrubý na schůzi hasičů ne-
šetřil pochvalou a poděkováním za 
jejich celoroční práci. „Jsem rád, že 
u nás pracuje aktivní sbor, na který 
se mohu spolehnout. Rovněž děkuji 
všem ženám, soutěžnímu týmu za 
výborné soutěžní výsledky. Na celý 
sbor jsem pyšný,“ dodal.

Věra Nutilová

Z historie Hasičské stanice  
v Přerově

 Doplňme pro ilustraci také 
informace o historii hasičské sta-
nice v Přerově. S přibývajícím 
množstvím požárů se přerovští ob-
čané roku 1875 usnesli na založení 
dobrovolného hasičského sboru. 
Po založení sboru bylo na ulici Na 
Marku zbudováno dřevěné hasič-
ské skladiště na nářadí a cvičná 
lezecká stěna. Postupným časem 
ale tento objekt nedostačoval nové 
technice a rostoucímu významu 
hasičů. Proto v roce 1932 obdržel 
sbor od městské rady prostory 
v nově budovaném objektu pře-
rovské vodárny na ulici Šířava. 
Od roku 1951 se začalo s tehdejší 
Radou místního národního výboru 
vyjednávat o zřízení stálého place-
ného požárního sboru, kdy prvotní 
návrhy byly zamítnuty. Nakonec 
ale bylo v březnu roku 1952 zřízení 
tohoto sboru schváleno. Ten vznikl 
v roce 1953 a čítal šest placených 
hasičů. Nový placený hasičský sbor 
od svého vzniku až dosud sídlí stále 

Výstavba stanice v Přerově finišuje

v domě č. 25 na ulici Šířava, který 
byl postupem času různě stavebně 
upravován tak, aby splňoval poža-
davky rozrůstajícího se požárního 
sboru. I přesto je stávající stanice 
pro dnešní pojetí sboru již nevhod-
ná, neboť jsou na ni kladeny vysoké 
požadavky na garážování techniky, 
chemicko-technickou část, zázemí 
mužstva, pracovní prostředí, po-
žární sport, bezpečnostní předpisy, 
bezpečnost objektu z hlediska vněj-
šího napadení a zvyšující se počet 
příslušníků. V současné době slou-
ží na stanici 45 hasičů. Na stanici 
je dislokována následující požární 
technika: cisternové automobilové 
stříkačky Tatra, automobilová 
plošina Tatra, automobilový žebřík 
Tatra, technický automobil Iveco 
(chemický), velitelský automobil 
Mitsubishi L200, požární kontejne-
rové nosiče MAN, účelový automo-
bil Volkswagen Caddy. Zásahový 

obvod stanice leží v nivě řeky Beč-
vy, v místě, kde se Moravská brána 
rozšiřuje a plynule přechází do 
širokého Hornomoravského úvalu 
podél toku řeky Moravy. Soutok 
řeky Moravy a Bečvy leží nedaleko 
obce Troubky, která byla nejpo-
stiženější obcí při katastrofálních 
povodních v roce 1997. Povodně 
nejen v této oblasti, ale po celém 
toku řeky Bečvy hrozí každým 
rokem při rychlém tání sněhu a po-
sunu ledové masy. Město Přerov je 
sídlem významných průmyslových 
podniků (např. Precheza, Přerovské 
strojírny, Meopta, Kazeto). V okolí 
Tovačova se nachází několik ryb-
níků a jezer o celkové ploše 510 ha 
vodní plochy. Oblast je velmi hustě 
osídlena a je důležitým železnič-
ním dopravním uzlem. Vede zde 
dálnice D1, silnice I/47 a I/55 a také 
hlavní železniční tratě.                       

Zdroj HZS ČRVizualizace objektu

Stávající objekt

novat rizika přenosu infekčních 
nákaz. Celkové náklady se budou 
pohybovat okolo 2 mil. korun. 
První nanonástřik byl aplikován do 
soupravy CityElefant – 471 v Bohu-
míně. V interiéru vozidla je nástřik 
neviditelný a samotná aplikace je 
z provozního hlediska velmi nená-
ročná. Jednotky není nutné stahovat 
z provozu, nástřik proběhne v rámci 
pravidelného čištění a poté se sou-
pravy prakticky ihned vrací zpět do 
provozu.                               Tz.msk

Boj s viry a bakteriemi ve vlacích
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Stránky SDH Jindřichův Hradec   
www.sdh-jindrichuvhradec.sdhcr.cz  

V naší pravidelné rubrice se věnujeme náhodně vybraným webovým 
prezentacím sborů dobrovolných hasičů. Tentokráte zamíříme k hasičům do 
Jindřichova Hradce. Jejich web je příkladem výborně vystavěné prezentace 
vzniklé na redakční šabloně, kterou nabízí doména sdhcr.cz. Povšimnete 
si toho nejen v samotné webové adrese, ale cvičenému oku tato skutečnost 
neunikne ani při prohlížení stránek. Je to však natolik  vzorně vystavěný 
a naplněný web, že mu tato skutečnost neubírá na kvalitě. Webová pre-
zentace je velmi přehledná, a co je zásadní, bohatě naplněna materiály 
obrazovými i textovými. Dozvíte se vše zásadní o činnosti SDH i JSDH. 
Spokojeni budou také příznivci historie (Sbor dobrovolných hasičů v Jin-
dřichově Hradci oslaví letos již 148 let od svého založení). Prezentována 
je technika i zásahy za uplynulé období. Najdete zde rovněž statistiky, 
ankety, aktuální informace. Chcete-li si prohlédnout více fotografií, bu-
dete přesměrováni na populární úložiště rajce.idnes.cz. Je to celkem po-
chopitelné, protože stránky fungující na doméně sdhr.cz mají k dispozici 
omezené množství virtuálního prostoru, ze kterého zvláště obrazová data 
rády „překotně ukusují“. Na úvodní straně jindřichohradeckého hasičského 
webu objevíte i tlačítko TISK, které vám jednoduše (pomocí tiskárny) 
promění hlavní informace webu z virtuální do tištěné podoby. Web SDH 
Jindřichův Hradec nás zaujal a dobře informoval. Co si z něho odnášíme? 
Žádnou „hraběcí radu“, ale přímo hraběcí vděčnost. Jak jsme se na webu 
dozvěděli, v listopadu roku 1872 se konalo velké námětové cvičení v le-
síku na Pražském předměstí jindřichohradeckého sboru. Jeho členům se 
podařilo lokalizovat požár za tři hodiny. Na místě měli čtyři stříkačky. Ve 
své první zkoušce obstáli. Za včasné uhašení věnoval sboru hrabě Jaromír 
Černín 250 zlatých. Symbolický virtuální zlatý přidávají i Hasičské noviny 
za podařenou webovou prezentaci! 

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 2015? Naše rubrika 
vám chce připomenout události, příběhy, zprávy – tuctové a všední či 
naopak 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 2015. Objevila se v něm zpráva, 
která je (či není) aktuální i nyní? Čarodějnice ještě nezačaly a na Vysočině 
už v noci hořely dvě vatry. Obě vzplály rukou žháře. Jen několik málo 
minut od sebe dělilo požár vatry v Pošné na Pelhřimovsku a v Želetavě 
na Třebíčsku. Obě vatry, které byly postaveny na dnešní pálení čaroděj-
nic, vzplály úmyslně. Na  linku tísňového volání HZS Kraje Vysočina byl 
ohlášen požár stohu v Pošné na Pelhřimovsku. Na místo události vyjela 
jednotka profesionálních hasičů ze stanice Pacov společně s jednotkami 
sborů dobrovolných hasičů z Nové Cerekve, Pacova a Pošné. Po příjezdu 
na místo události hasiči zjistili, že hoří hranice dřeva připravená na pálení 
čarodějnic. Hasiči velmi rychle požár dostali pod kontrolu. Stejný případ 
řešili hasiči i v Želetavě na Třebíčsku. Na fotbalovém hřišti někdo také 
zapálil vatru. U požáru zasahovali profesionální hasiči z Moravských 
Budějovic společně s dobrovolnými hasiči ze Želetavy.

(text a foto s využitím archivu zpráv HZS Kraje Vysočina)

Firma Plasticbear věnovala zbůš-
ským hasičům (Plzeňský kraj) 
20 kusů náhlavních ochranných 
štítů. Na webu dobrovolných hasičů 
z obce Zbůch za tento dar poděkoval 
velitel jednotky Jan Hofman. Tyto 
štíty budou využívány při řešení 
mimořádných situací, a to jak stan-
dardních, tak i spojených s aktuální 
situací. Pomohou výrazně zvýšit 
bezpečí zasahujících, ale i ostatních 
osob, se kterými jednotka přichází  
při zásazích do kontaktu.

Zdroj textu 
a foto web SDH Zbůch

Královéhradecký kraj nasadil 
do boje s kůrovcem další dotační 
nástroj. Na podporu těžby kůrov-
cového dřeva a následnou výsadbu 
lesních porostů dobrovolnými hasiči 
vyčlenil dva miliony korun. Žádosti 
o dotaci je možné podávat až do 
konce října.

„Letos jsme vyhlásili nový do-
tační program na podporu likvidace 
kůrovcové kalamity. Je určený pro 
sbory dobrovolných hasičů a jed-
notky požární ochrany obcí, jejichž 
členové se zapojí do těžby kůrovcem 
napadeného dříví a výsadby nových 
lesních porostů. Neočekáváme, že 
se všichni zapojí do kácení stromů, 
ale nechtěli jsme tuto možnost úplně 
vyloučit. Věřím, že výsadba nových 

Celý tisíc bavlněných roušek 
putuje od dobrovolných hasičů pře-
váženě klientům i personálu pečo-
vatelských domů. Roušky věnovala 
společnost GasNet, s.r.o., která je 
dlouholetým generálním partne-
rem ankety Dobrovolní hasiči roku. 
Dobrovolní hasiči jsou významnou 
součástí  integrovaného záchranné-
ho systému a pomáhají tak v boji 
s nákazou koronaviru. Významně 
se tak zapojují do preventivních 
opatřeních, ale také do distribuce 
ochranných pomůcek, dezinfekcí, 
nákupy potřebným apod. Díky je-
jich místní příslušnosti proto vědí, 
kde tyto ochranné roušky nejvíce 
chybí a předají nejvíce potřebným. 
Celkem tisíc roušek putuje od 
spolku Svatý Florián-Dobrovolní 
hasiči roku do SDH Kuřim, HZS 
Olomouckého kraje, kteří je využijí 
pro osobní ochranu při poskytování 

Obec Letonice se nachází v ji-
hozápadní části okresu Vyškov 
(Jihomoravský kraj). Katastrální 
území obce o výměře 1 100 ha 
spadá do Litenčické pahorkatiny 
a je nejzápadnějším výběžkem 
karpatského oblouku. Název obce 
je odvozován od vlastního jména 
Letoň. První Dochovaná zmínka 
o založení Letonic pochází z roku 
1235. V obci žije přibližně 1 405 
obyvatel, kteří si v letošním roce 
mohou připomenout již 125. výročí 
založení sboru sboru dobrovolných 
hasičů. Přenesme se nyní, pomocí 
pamětní hasičské knihy, do roku 
1895: „Obec Letonice leží v dolině 
a čítala 187 čísel domů a 80 stodol 
s převládající krytbou křidlicí a slá-
mou, z čehož v obci mnoho požárů 
pocházelo. Počet obyvatel činil 960, 
převládající činnost obyvatel bylo 
zednictví a rolnictví. Obec majíc 
vozovou stříkačku, do které se voda 

Do likvidace kůrovcové kalamity 
kraj zapojil dobrovolné hasiče

Tisíc roušek putuje 
od dobrovolných hasičů k seniorům

125. výročí založení SDH Letonice

stromů bude tím hlavním účelem 
dotačního programu a že zároveň 
poslouží při výchovné činnosti pro 
hasičskou mládež, která si bude 
moci uvědomit důležitost našich 
lesů,“ řekl hejtman Jiří Štěpán.

O dotaci mohou žádat samotné 
sbory dobrovolných hasičů nebo 
obce, které zřizují jednotky požární 
ochrany. Výše podpory se pohybuje 
od 3 tisíc do 100 tisíc korun a je 
stanovena na 150 korun za metr 
kubický vytěženého dřeva a třemi 
korunami za jednu vysazenou 
sazenici.

„O tomto připravovaném do-
tačním programu jsme diskutovali 
s panem hejtmanem a poté i se 

jejich pomoci a dalším potřebným. 
„Naše společnost dobrovolným 
hasičům dlouhodobě přispívá na 
jejich vybavování novou hasičskou 
technikou a oceňuje je za jejich 
práci. Po dohodě se společností 
Prabos, dodavatelem roušek, jsme 
se rozhodli věnovat jim každou 
čtvrtou bavlněnou roušku, kterou 
se nám podařilo zajistili pro naše 
pracovníky zajišťující nepřetržitý 
a bezpečný provoz plynových 
sítí. Velmi nás však těší jejich 
rozhodnutí věnovat je potřebným 
ve spolupráci s profesionálními 
kolegy, kteří vědí, kde jsou aktu-
álně zapotřebí,“ říká Pavel Káčer, 
jednatel společnosti GasNet, s.r.o. 
Pět set bavlněných roušek přene-
chali dobrovolní hasiči Domovu 
ve Věži na Havlíčkobrodsku, je-
hož zaměstnanci se dobrovolně 
rozhodli pro izolaci, aby ochránili 

donášela, 10 m hadic, 3 obyčejné 
žebře a 4 trhací háky. Obec však 
nemajíc sboru hasičského trpěla tím 
nemalou škodu, poněvadž občané 
nepodléhajíc poslušnosti tak jako 
sbor hasičský, nedovedli neštěstí, 
které naši obec často stíhalo, odolati. 
Aby však obec těmto nesnázím pře-
dejíti mohla, podán byl návrh Fran-
tiškem Kachlíkem č. 132 rolníkem, 
toho času starostou obce, kostelním 
hospodářem a otcem chudých, aby 
zřízen byl dobrovolný sbor hasičský. 
Návrh byl se souhlasem veškerého 
občanstva přijat… Tento výbor byl 
povinen předně se starati o stanovy, 
které také zpracovali. Tyto stanovy 
patřící již pro Dobrovolný hasičský 
sbor v Letonicích, dostaly úplného 
schválení od Obecního výboru 21. 
Března 1895. 30. července 1895 se 
konala první řádná Valná hromada, 
kde byla provedena volba starosty, 
výboru a náčelnictva. V srpnu 1895 

starosty okresních sdružení hasi-
čů. Dospěli jsme k názoru, že je 
to dobrá myšlenka a že celá řada 
sborů – zvláště pak mládežnických 
kolektivů – do této akce zapojí. Zda 
budou mít zájem členové jednotek 
sboru dobrovolných hasičů obcí 
a členů sborů o kácení, je trochu 
problematické, neboť zde se mohou 
zapojit pouze ti členové, kteří mají 
oprávnění na práci s motorovou 
pilou při kácení. Těm, kteří se za-
pojí patří předem poděkování, neboť 
ochrana přírody, a zvláště pak péče 
o naše lesy, je darem dalším gene-
racím v našem kraji a v republice 
vůbec,“ uvedl Jiří Orsák, starosta 
krajského Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska.              (tz-khk)

klienty, a roušky tak určitě vyu-
žijí. Zbývající část je připravena 
k předání do Domova pokojeného 
stáří na Kamenné v Brně. „Sbory 
i jednotky dobrovolných hasičů si 
ochranné prostředky dle nařízení 
vlády zajistili v počátku převážně 
svépomocí a zapojili se i do pomoci 
ve svém okolí. Tyto roušky od 
společnosti GasNet, za které moc 
děkujeme, jsme se s kolegy z Mo-
ravské hasičské jednoty a České 
hasičské jednoty proto rozhodli 
věnovat dál těm co je aktuálně 
potřebují,“ říká Jan Slámečka, 
starosta Sdružení hasičů, Čech, 
Moravy a Slezska. V celé České 
republice je přes osm tisíc jednotek 
a obdobný počet sborů a hasič-
ských sborů dobrovolných hasičů, 
které sdružují přes 360 tisíc členů.

Tisková zpráva
(centrumnews.cz)

obdržel nově založený sbor novou 
jednoproudovou stříkačku s příslu-
šenstvím od firmy R. A. Smékal. 
Sbor koná žňovou hlídku, pořádá 
zimní a letní cvičení a odebírá od-
borný list Ochrana hasičská. V tom-
to roce sbor zasahoval u 5 požárů 
v obci a při požáru v Dražovicích. 
V roce 1896 sbor zasahoval u šesti 
velkých požárů v obci, kdy vznikla 
velká škoda na majetku a hospo-
dářském zvířectvu. V roce 1898 
byla pořízena členská pokladna, 
sbor pořádal přednášku na oslavu 
Františka Palackého a 50 letého 
vladaření císaře Františka Josefa I. 
V roce 1901 zemřel zakládající člen 
a 1. Starosta hasičského sboru farář 
Ludvík Kodar. V roce 1902 Výroční 
valná hromada zvolila starostou 
hasičského sboru Františka Lefnera 
č.87, sbor zasahoval u dvou požárů. 
V roce 1905 je postaveno nové 

skladiště a leziště. V prosinci 1911 
se sešel hasičský sbor spolu s Čte-
nářskou besedou a Sdružením ven-
kovské omladiny a bylo projednáno 
pořízení nového jeviště ke hraní 
divadelních představení. V roce 
1914 propukla první světová válka. 
Nastala zlá doba i pro hasičský sbor, 
v této době měl sbor jen 5 členů, ne-
boť všichni ostatní odešli do války. 
V tuto válečnou dobu hasičský sbor 
nevyvíjí prakticky žádnou činnost. 
V roce 1918 se sbor rozrůstá na 20 
členů, přijetím mladých občanů. 
V roce 1919 už hasičský sbor koná 
svoje letní a zimní cvičení a žňovou 
hlídku. V roce 1920 bylo prodáno 
jeviště nově založenému spolku di-
vadelních ochotníků… I po dalších 
sto letech se má letonický sbor čile 
k světu. Hasičské noviny gratulují 
k výročí! 

Foto archiv obce Letonice

V Hasičských novinách jsme se 
již zmínili o tom, že dobrovolní 
hasiči jsou důležitou součástí 
pandemických plánů. Příkladem je 
také pandemický plán Ústeckého 
kraje, který, mimo jiné, přesně 
definuje i osoby potřebné pro 
udržení funkčnosti krajského spo-
lečensko-ekonomického života. 
Mimo zdravotní indikace a nej-
důležitější pracovníky IZS počítá 
se zajištěním dalších pracovníků 
potřebných pro chod hospodářství 
a funkce státu. V Ústeckém kraji 
mezi ně patří například 168 lékár-
níků stejně jako 300 dobrovolných 
hasičů.

„Dobráci“ 
jako součást 

pandemických 
plánů

Ochranné štíty 
pro hasiče ze Zbůchu 
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EVAKUACE

Hasičské noviny vám nabízejí závěrečný díl miniseriálu z pera Mgr. 
Bohumíra Martínka, který je věnován evakuaci – jednomu z nejvýznam-
nějších  a nejúčinnějších opatření, které chrání obyvatelstvo před účinky 
nejrůznějších neštěstí, nehod či katastrof.

Evakuační středisko
Pokud se dostaneme do evakuač-

ního střediska dodržujeme jeho pro-
vozní řád. Abychom se v něm mohli 
zdržovat musíme se zaevidovat, tj. 
nahlásit své jméno, příjmení, popř. 
titul, adresu bydliště, datum narození, číslo telefonu, kontakt na rodinné 
příslušníky (mimo evakuační středisko), zdravotní stav. Zejména údaje 
o zdravotním stavu jsou nutné vzhledem k užívání léků, dietní stravě atd. 
Předpokládá se, že rodiny budou evakuovány společně a v tomto případě 
odpovídají rodiče za chování svých dětí do 15 let. Stejně tak, pokud se 
evakuujeme s domácími zvířaty (kočky, psi) zodpovídá každý za jejich 
zabezpečení. Na druhé straně nelze přepokládat, že se v evakuačním 
středisku budou nacházet jen slušní občané, a proto je nutné střežit si svůj 
majetek a osobní věci. Za jejich ztrátu evakuační středisko neodpovídá. 
Každé evakuační středisko má svého vedoucího a obsluhu a je nezbytné 
řídit se pokyny těchto osob. K povinnostem evakuovaných patří udržování 
pořádku a čistoty, zachovávání klidu, dodržování pravidel osobní hygieny 
a ohleduplné chování k ostatním. To souvisí i s činnostmi, které jsou ve 
středisku zakázány. Jde např. o manipulaci s otevřeným ohněm a kouření 
mimo vyhrazený prostor, používání nepovolených elektrických spotřebičů, 
přenášení zařízení a materiálu střediska mimo jeho prostor bez svolení jeho 
obsluhy, konzumace alkoholických nápojů a užívání návykových látek. Při 
ukončení pobytu v evakuačním středisku vrátit přidělené prostředky (spací 
potřeby, jídelní nádobí aj.) a ohlásit ukončení pobytu vedoucímu střediska.

Objektová evakuace 
Evakuaci nařizuje provozovatel objektu a v případě, že to z různých 

důvodů neučiní, nařídí ji velitel zásahu. O tom, že byla nařízena evakuace 
se člověk dozví prostřednictvím vnitřního rozhlasu nebo ručních mega-
fonů nebo přímo od osob odpovídajících v objektu za evakuaci nebo od 
složek integrovaného záchranného systému. Tímto způsobem se dozvíme 
i doplňující informace v průběhu evakuace a v místě soustředění osob. Při 
evakuaci dodržujeme pokyny těch, kteří organizují nebo zajišťují evakuaci. 
Prioritně jde o dodržování našeho přesunu podle požárního evakuačního 
plánu, pokud velitel zásahu nerozhodl jinak. V některých případech se 
počítá s poskytnutím nezbytné péče např. pro děti a nemocné, včetně 
zajištění zdravotnické a psychologické pomoci. S ohledem na situaci nám 
může být poskytnuto náhradní ubytování, které zajišťuje obec ve spolu-
práci s hasičským záchranným sborem.  Při pohybu po určených trasách 
v budově či objektu musíme brát ohled na osoby s omezeným pohybem či 
omezenou rychlostí pohybu. Jde o děti, handicapované osoby, popř. zraněné 
a šokované. To se týká zejména evakuace velkého množství osob z objektů 
jako jsou obchodní centra, sportovní haly, zábavní podniky, koncertní sály 
a prostory, kluby nebo velké hotely.

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

Evakuace aneb víc než jen „nohy na ramena“, 
díl IX. – závěr

Hasiči od konce března, kdy 
na Letiště Václava Havla přistálo 
první letadlo z Číny, které přivezlo 
osobní ochranné pomůcky zajiš-
těné prostřednictvím ministerstva 
vnitra, až do 14. dubna společně 
s Policií České republiky vyložili 
zdravotnický materiál již z téměř 
30 letadel. V tomto období každý 
týden přistávalo v České repub-
lice přibližně 9 letadel. Letadla 
s ochrannými prostředky přistávala 
nejen na letišti v Praze, ale také na 
vojenském letišti v Pardubicích. 

Pojďme se společně podívat, 
jak to vypadá v současné době na 
hasičské stanici. Hasiči pracují 
v době nouzového stavu v opravdu 
nestandardním režimu a v minimál-
ních početních stavech  Když jsou 
hasiči ve službě snaží se i v této 
době dodržovat standardní pra-
covní režim. Každý správný hasič 
musí mít skvělou fyzickou kondici, 
a tak i v době coronavirové hasiči 
sportují, jen to mají ztížené. V kon-
dici, lépe řečeno v „akceschopném 
stavu“, musí udržovat i hasičskou 
techniku. Pro úspěšný zásah se musí 
školit v odborných dovednostech 
a zároveň musí udržovat veškeré 
hasičské vybavení včetně celé 
budovy v čistotě. V současné době 
máme zvýšené nároky na dezinfekci 
věcných prostředků a dodržování 

Po mnoha vydaných výstrahách 
a zákazu rozdělávat ohně ve dvou 
krajích (Jihočeský a Vysočina) jako 
reakci na obrovský nárůst požárů 
před velikonočními svátky, byla si-
tuace na samotné Velikonoce klid-
nější, rozhodně se ale nevrátila do 
průměru. Za nárůstem stál zvýšený 
počet požárů v přírodním prostře-
dí, který je pro suché jaro typický. 
Lidská neopatrnost při pálení 
biologického odpadu na zahradách 
nebo pálení hald klestí a větví pří-
mo v lesích stojí za většinou těchto 
požárů. Hasiči tak vyjížděli napří-
klad v pondělí 13. dubna k požáru 
lesa v nepřístupném terénu v okolí 
vodní nádrže Vír II v okrese Žďár 
nad Sázavou. Vyhlášen byl 3. stu-
peň požárního poplachu a v rámci 
mezikrajské pomoci byly povolány 
také jednotky z Jihomoravského 
a Pardubického kraje. V neděli 

U dubnového požáru na Bla-
nensku hasiči  spolupracovali také 
s policejním odstřelovačem. Vše 
začalo, když operační středisko 
vyslalo jednotky k požáru přístav-
ku rodinného domu v Boskovicích. 
Hořel dřevěný objekt o rozměrech 
přibližně 3 × 7 metrů a hrozilo 
rozšíření požáru na rodinný dům. 
K požáru se postupně sjely 4 jed-
notky profesionálních a 4 jednotky 
dobrovolných hasičů. Operační 
středisko vyhlásilo 2. stupeň po-
žárního poplachu. V požářišti se 
nacházela nestandartní silnostěnná 
tlaková láhev s neznámým médi-
em. Nebylo možné vyloučit ani 
acetylén. Vzhledem k vzniklé situ-
aci požádal velitel zásahu operační 
středisko o spolupráci s Policií ČR. 

Dne 15. dubna 2020 převzal Sbor dobrovolných hasičů v Chrášťanech  
(Jihočeský kraj) nový automobil SCANIA CAS 20/4000/240. Cisterna je ur-
čena k transportu požárního družstva s příslušenstvím potřebným pro prove-
dení požárního zásahu vodou nebo pěnou.                     Foto: KOBIT-THZ 

Hasiči pokračovali v distribuci 
ochranných prostředků

Hasičský rouškomat v Jihlavě

Nouzový stav si žádá nestandardní služby hasičů

Zahraniční repatriace v Moravskoslezském kraji

Velikonoční bilance

Při požáru zasahoval 
i policejní odstřelovač

Odtud je hasiči přepravovali do 
centrálního skladu v Opočínku 
a poté  dále distribuovali do všech 
krajů. Například o prodlouženém 
velikonočním víkendu dorazilo do 
České republiky šest letadel. Na 
vykládce se podílelo přes 80 hasičů 
a vice než 20 policistů. Celkem bylo 
do 14. dubna distribuováno necelých 
6 mil. respirátorů, 45,3 mil. roušek, 
649 tis. ochranných brýlí, 509 tis. 
obleků a přes 13 mil. rukavic. 

Zdroj textu: HZS ČR 
Zdroj foto: Policie ČR

hygieny na stanici, protože jezdíme 
k událostem s možným výskytem 
COVID 19, jako je otevření bytu 

12. dubna zase šest hasičských 
jednotek likvidovalo požár lesního 
porostu v Petřvaldu na Karvin-
sku. Jednalo se o požár na ploše 
přibližně 100 × 100 metrů a byl 
vyhlášen druhý stupeň požárního 
poplachu. Nejen požáry v pří-
rodním prostředí ale zaměstnaly 
hasiče během Velikonoc. Požáry se 
nevyhnuly ani bytům nebo domům. 
Mezi ty největší patřily například: 
Požár rodinného domu v okrese 
Chrudim, který likvidovalo 6 
hasičských jednotek či požár pece 
na tavení skla v průmyslovém are-
álu na Teplicku, jenž likvidovalo 
dvanáct jednotek hasičů.. Celkem 
vyjeli hasiči během Velikonoc 
k 1 415 událostem. 

anotace dle zprávy pplk. 
Mgr. Nicole Studené, tiskové 

mluvčí MV-GŘ HZS ČR
Foto: HZS Ústeckého raje

Na místo dorazil policejní odstře-
lovač. Jeho úkolem bylo prostřelit 
tlakovou lahev, bezpečně tak snížit 
narůstající přetlak a zabránit ne-
kontrolované explozi. Tento postup 
již jihomoravští hasiči a policisté 
nacvičovali během výcviků. U sku-
tečného zásahu byl však použit 
poprvé a bez komplikací. Hasiči 
i díky spolupráci s PČR na místě 
uchránili majetek za 1,5 milionů 
korun. Škoda vzniklá požárem se 
odhaduje na 100 tisíc korun. Příči-
nou vzniku požáru bylo nevhodné 
uskladnění žhavého popela.

Jaroslav Mikoška, tiskový 
mluvčí HZS JmK 

Ilustrační foto: Policie ČR, 
Mistrovství ČR 

ve střelbě z odstřelovací pušky
nebo transport pacienta. V praxi 
to znamená pro každou nastupující 
směnu spoustu úkolů navíc. „Poka-

Ani v průběhu Velikonoc ne-
přestali hasiči pomáhat s repatriací 
občanů, kteří se do vlasti složitě 
vracejí kvůli opatřením proti šíření 
nemoci COVID-19, kterou způso-
buje koronavirus SARS-CoV-2.  Od 
čtvrtku 9. dubna 2020 do pondělí 
13. dubna 2020 dorazilo do Mo-
ravskoslezského kraje ze zahraničí 
52 obyvatel – z toho 14 ve čtvrtek, 
13 v pátek, 13 v sobotu, 9 v ne-
děli a 3 v průběhu Velikonočního 
pondělí do 18:00. Všichni museli 
na mobilních stanovištích projít 
odběrem vzorků, který zajišťovala 
Zdravotnická záchranná služba 
MSK a rovněž evidencí a jednáním 
s hygienikem Krajské hygienické 
stanice v Ostravě o podmínkách 
karantény, která jim byla nařízena. 
Hasiči pro tyto účely poskytují zá-

Vedení Okresního sdružení 
hasičů v Jihlavě zajistilo istala-
ci rouškomatu v Jihlavě. Rouškomat 
je přestavěný prodejní automat na 
cukrovinky, který bezplatně zpro-
středkovala společnost brněnská 
firma Foodex s. r. o. Rouškomat je 
umístěn u vstupu do obchodního 
centra Tesco v Jihlavě na Brněnské 
ulici. V rouškomatu lze platit pou-
ze kartou. Je to bezpečné z hlediska 
hygieny, a zároveň lehce dohleda-
telné pro platby. Výdělek z prodeje 
roušek bude věnován Alzheimer 
centrum nebo nějakému dalšímu 
sociálnímu centru v Jihlavě. Roušky 
jsou šity společně s dobrovolnými 
hasičkami, část jich dodá maji-
tel rouškomatu. S doplňováním 
rouškomatu pomáhají partneři Pro-
gressRescue s. r. o., Ardewo s. r. o., 
jihlavské poradkyně Just Nahrin. 

ždé, na začátku směny, dezinfiku-
jeme vysílačky, vozidla, detektory, 
provádíme častější praní a očistu zá-
sahových oděvů a bot. Ale i všechny 
kliky od dveří v budově, stoly, 
madla, a vše, co společně užíváme,“ 
říká pprap. František Lokaj, hasič 
chemik ze stanice Pardubice. I sa-
motná komunikace mezi směnami 
je v současné době bezkontaktní. 
Hasičům k takové bezkontaktní 
komunikaci pomáhá tabule nebo 
aplikace v mobilu. Dodáváme, že 
veškerá práce ve směně je prová-
děna s nasazenými rouškami. Ne-
vzdáváme to a dodržujeme pravidla 
a nařízení. Dodržujte je také.

por. Bc. Vendula Horáková, 
tisková mluvčí 

HZS Pardubického kraje

zemí i ochranu ve svém mobilním 
operačním středisku v automobilu 
Ford Transit. Lidé jsou následně 
rozváženi domů především auto-
busy společnosti Transdev, v menší 
míře je odvážejí policisté, hasiči či 
rodina „po vlastní ose“. Od čtvrtku 
tak transport hasičů využili čtyři 
lidé, osmadvacet odvezl autobus 
společnosti Transdev a dvacet osob 
se vrátilo domů vlastní dopravou. 
Celkem prošlo od 26. března do 
Velikonoc přes mobilní repatriační 
stanoviště v Moravskoslezském 
kraji 271 obyvatel vracejících se ze 
zahraničí. Rovnou stovku jich domů 
převezli svými vozy za zvýšených 
bezpečnostních podmínek hasiči, 
o jednoho více Transdev, 18 poli-
cisté a 52 osob využilo individuální 
odvoz. 

Významným partnerem je i spo-
lečnost ČEZ a. s. V rouškomatu lze 
koupit kromě roušek i dezinfekční 
gel a jednorázové rukavice.



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.

IX. Oblast společenského dění, 
historie a muzejnictví

1)  Zachovávat hasičské tradice. 
2)  Dbát o ochranu historických ma-

teriálů a dokumentace z  činnosti 
hasičstva. 

3)  Podporovat činnost „Mezinárod-
ní komise pro historii požární 
ochrany a CTIF, pro muzea a do-
kumentaci“, jejíž sídlo je v Cen-
tru hasičského hnutí Přibyslav 
s cílem vytvoření mezinárodního 
muzejního centra CTIF.

4)  Rozvíjet a podporovat Aktiv 
a kluby zasloužilých hasičů a za-
sloužilých funkcionářů na všech 
stupních organizačních jednotek 
SH ČMS. 

5)  Rozvíjet činnost uměleckých 
hasičských souborů a další záj- 
movou činnost hasičů.  

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

6) Zřídit při OSH rady historie 
a komise sběratelů či kronikářů. 

7)  Prostřednictvím CHH Přibyslav 
vytvářet trvale co nejlepší pod-
mínky pro činnost sběratelských 
sekci ÚOR historie. 

8) Napomáhat dalšímu rozšiřování 
sítě hasičských muzeí a siní 
tradic. Stávajícím hasičským 
muzeím poskytovat účinnou 
metodickou pomoc mimo jiné 
i organizováním odborných se-
minářů.  

9) Spolupracovat s ostatními in-
stitucemi v ČR spravujícími 
kulturní dědictví. 

10)  Ve větší míře, zejména i finančně, 
podporovat Nadaci na podporu 
Centra hasičského hnutí v Při-
byslavi.  

(příště: programové teze věnova-
né části X. Ekonomická oblast)

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
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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

E p i d e m i e 
lidstvo pro-
následují od 
ne j s t a r š í ch 
dob. Vždy se 
však našli ti, 
kteří pomoh-
l i  nají t  t en 
správný lék či 
účinná opat-
ření. Již jsme 
v Hasičských 
novinách při-
pomněli na-
příklad Roberta Kocha. Dnes cílíme na  
lékaře (1813–1858), který je pokládán 
za zakladatele moderní hygieny i epi-
demiologie. Proslul i svým pátráním po 
zdrojích epidemie cholery v roce 1854. 
Jeho jméno a národnost se dozvíte vy-
luštěním naší křížovky. 

(obrázek: wikipedie, volné dílo)

Galaodpoledne hasičského 
sportu

ZAUJALO NÁS...

Tisk ochranných štítů   
Technický ústav požární ochrany (TÚPO) tiskne ochranné štíty 
a další pomůcky nejen pro záchranáře. Stejně jako celý Hasičský 
záchranný sbor ČR se i TÚPO zapojil do boje s koronavirem. 
Každý den 3D tiskárna produkuje zhruba desítku kusů částí obliče-
jových štítů. Ty jsou následně odvezeny do sběrných středisek, kde 
jsou díly řádně vydesinfikovány, zkompletovány, sterilně zabaleny 
a distribuovány na ta nejpotřebnější zdravotnické zařízení. První 
testovací série tištěných pomůcek byla zaměřena na švadlenky. 
Díky tištěným zakladačům jim usnadnila a urychlila jejich práci 
při výrobě roušek. Druhá várka byla věnována dětskému rehabi-
litačnímu stacionáři Kladno, který se zabývá prací s postiženými 
dětmi. Zde zaměstnankyně již několik dní usilovně šili roušky 
pro všechny potřebné.

Zdroj textu a foto: HZS ČR

1. Posttraumatická péče hasičům 
spočívá v:

a)  poskytnutí péče k omezení nega-
tivních dopadů na psychiku

b)  poskytnutí ambulantní první 
pomoci s polytraumatickým 
zraněním

Při řešení mimořádné událostí je vždy třeba brát v potaz psychosociální 
dopady na osoby zasažené mimořádnou událostí a na záchranáře. Potřeba 
poskytnutí psychosociální pomoci není závislá pouze na závažnosti situace 
a počtu zasažených, ale vždy je třeba zvážit aktuální stav jednotlivce a jeho 
potřeby a reakce na danou událost

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

 

Otestujte si své hasičské znalosti

c)  poskytnutí nouzového ubytování 
psychicky stresovaným hasičům

2. Psychosociální pomoc v rámci 
záchranných a likvidačních 
prací organizuje:

a)  psycholog HZS

b)  velitel zásahu
c)  náčelník štábu

3. Potřeba poskytnutí psychosoci-
ální pomoci:

a)  je závislá na počtu zraněných
b)  je závislá na závažnosti situace
c)  se posuzuje individuálně

4. Velitel zásahu určí pro první 
psychickou pomoc zasaženým 
osobám:

a)  některého z hasičů
b)  řídicího důstojníka územního 

odboru
c)  vedoucího psychologa HZS

5. Potřebu posttraumatické péče 
pro zasahující vyhodnotí:

a)  velitel stanice HZS
b)  velitel zásahu
c)  psycholog HZS

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3c, 4a, 5b 

Na téma: Posttraumatická péče hasičům a psychosociální pomoc  
osobám zasaženým mimořádnou událostí

Zdeněk Pelc, 
narozený 19. 
dubna 1939 ve 
Strážkovicích, 
okres Trutnov, 
zemřel 4. dub-
na 2020.

Ve Zdeňku 
Pelcovi ztrácí SDH Strážkovice, 
OSH Trutnov a SH ČMS oddané-
ho, poslání dobrovolného hasiče 
věrného člena, který celý svůj život 
zasvětil hasičině, výchově mládeže 
a v neposlední řadě požárnímu 
sportu. Byl nesmírně aktivním 
člověkem po celý svůj život. Vě-
noval se nejen hasičině, byl aktivní  
i v občanském životě, byl všude 
tam, kde se něco dělo, ať už v rodné 
obci, zvláště pak v SH ČMS. Dlouhá 
léta byl starostou SDH Strážkovice, 
předsedou místního výboru, poté 
starostou okrsku, členem Výkon-
ného výboru OSH Trutnov, náměst-
kem starosty, rozhodčím, instrukto-
rem v požárním sportu, držitelem 
odbornosti I.  stupně rozhodčího 
mládeže, držitel titulu Hasič I., au-
torem první verze odbornosti Hasič, 
vedoucím krajské odborné rady 
velitelů, členem Federálního výboru 
SPO a také Ústřední odborné rady 
velitelů. Jeho zásluhou se rozvinul 
zájem o požární sport v kraji.

Byl absolventem několika od-
borných školení v Ústředních ha-
sičských školách, absolventem 
Univerzity dobrovolného hasiče. 
Zasloužil se o navázání družebních 
styků s Polskými hasiči. Za svou 
práci byl vyznamenán řadou resort-
ních vyznamenání na pracovištích, 
a samozřejmě i celou řadou čestných 
uznání, medailí a Řádem sv. Floriá-
na. Celkem se jednalo o 20 ocenění 
od Sdružení, 5 od polských hasičů 
a také o poctu nejvyšší – udělení 
čestného titulu Zasloužilý hasič, 
kterého se mu dostalo z rukou sta-
rosty sdružení v CHH Přibyslav 2. 
května 2002. 

Ve Zdeňku Pelcovi ztrácíme 
nejen dobrého kamaráda, ale také 
dobrého člena, funkcionáře, pokro-
kového člověka, který do poslední 
chvíle vykonával funkci vedoucího 
aktivu Zasloužilých hasičů okresu 
Trutnov.  Čest jeho památce.  

Památce Zdeňka Pelce



Pozvánka do Hasičského 
muzea v Oslavanech

Současná doba stále nedává návště-
vám muzeí šanci. Doufejme však, 
že se situace bude moci vrátit do 
pomyslných „kolejí“, po kterých 
dojedete například i na návštěvu 
některého z mnoha hasičských 
muzeí na území naší republiky.  
Právě jim je věnován seriál Hasič-
ských novin. Dnes vás zveme do 
Hasičského muzea v Oslavanech. 
Expozice je výsledkem práce de-
sítky členů tamní jednotky dobro-
volných hasičů. V přízemí jižního 
křídla oslavanského zámku opra-
vili prostory přízemí, kde nainsta-
lovali velké množství unikátních 
exponátů a dokumentů. Zaujmou 
zejména i více jako 100 let staré 
ruční nebo parní stříkačky. Většina 
exponátů se musela rozebrat a pak 
v muzeu znova složit. Nejstarší je 
dřevěná ruční stříkačka s malova-
ným erbem rodu Thun-Hohenstein 
z roku 1802. Hasičské muzeum 
bylo založeno v roce 2002. Jedním 
z hlavních zakladatelů byl pan 
Stanislav Kališ. Hasičské muzeum 
v Oslavanech sousedí s Muzeem  

muzeum najdete na webu www.
sdhoslavany.cz

Foto: FB HM Oslavany 

Hornictví a energetiky (vstupné je 
platné pro obě muzea). Bližší in-
formace a kontakty na oslavanské 

Ceny platné do 31. 12. 2020

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

Chcete mít jistotu, že při zásahu nic nepřehlédne-
te? Investujte do kvalitního zobrazení u  hasičské  
termokamery. Zároveň Vás naučíme, jak co  
nejefektivněji používat termokameru Dräger při 
zásahu.
Taktická termokamera Dräger UCF 6000  
za 107.350 Kč s DPH

Myslete na svoji bezpečnost, používejte ochranné 
prostředky, které jsou kompatibilní a navzájem se 
podporují. Tím si vytvoříte komfortní a bezpečný 
celek. Produkty značky Dräger se navzájem doplňují 
– například maska FPS 7000 s přilbou HPS 7000.
Přilba Dräger HPS 7000 H1 signálně žlutá 
od 7.236 Kč s DPH

l region Čechy: pavel.chovancik@draeger.com
l region Morava: david.stanek@draeger.com

l Tel. +420 272 011 851
Dräger. Technika pro život

S dýchacím přístrojem PSS 4000 získáte kvalitu, 
spolehlivost, odolnost, komfort, bezpečí, snadné 
ovládání a údržbu. Servisní podporu po celé ČR 
a nízké provozní náklady.
Kompletní dýchací přístroj Dräger PSS 4000 
od 31.408 Kč s DPH
(nosič, maska, plicní automatika, tlaková lahev)

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

„Hasiči v současné době působí 
ve zcela nevyhovujících prostorách 
ve dvoře radnice. Je tam místo 
jen na to nejzákladnější vybavení 
a například garáže vůbec neod-
povídají jejich potřebám. Jeden 
ze zásahových vozů kvůli tomu 
musíme parkovat v pronájmu na 
nedalekém sídlišti,“ popsal starosta 
Kostelce na Hané František Horák 
neutěšenou situaci tamních dobro-
volných hasičů.  

Stavbu nové zbrojnice podpořilo 
Ministerstvo vnitra dotací ve výši 
4,5 miliónu korun. Zbývající nákla-

V Kostelci na Hané staví novou hasičskou zbrojnici
dy uhradí město ze svého. O dotaci 
chce požádat také na Olomouckém 
kraji. 

Poklepáním základního kamene 
nové zbrojnice proběhlo v únoru t.r. 
Hasičárna za zhruba 25 milionů 
korun vyroste na okraji města. 
„Dobrovolné hasiče podporujeme 
každý rok prostřednictvím hned 
několika programů. Přispíváme jim 
na akce, soutěže i novou techniku. 
Na stavbu zbrojnic sice speciální 
program nemáme, Kostelečtí si 
ale mohou podat individuální 
žádost,“ uvedl během zahájení 

stavby hejtman Ladislav Okleštěk.      
Do přízemí nové zbrojnice, která 
by měla být dokončena v červnu 
příštího roku, se vejdou hned tři 
hasičská auta. Chybět nebude ani 
zázemí pro sloužící hasiče včetně 
šaten a sprch. V prvním patře bude 
zasedací místnost. „Hasiči si díky 
novému zázemí budou moci dovolit 
nákup třetího auta, které jim usnad-
ní práci při výjezdech. Zásahů mají 
ročně v průměru kolem osmdesáti,“ 
sdělil náměstek hejtmana Ladislav 
Hynek.

tz – Olomoucký kraj

Do aktivit proti postupu koronavirové epidemie se aktivně zapojili i dobrovolní hasiči z Valašského Meziříčí. Minulý měsíc například 
pomáhali zajišťovat distribuci a výdej 2 000 roušek a 200 litrů dezinfekce potřebným, zejména pak osobám ve věku nad 65 let. 
Foto: www.valasskemezirici.cz

Od loňského roku  šest vybraných 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 
obcí (JSDHO) z okresů Bruntál, 
Opava a Frýdek-Místek spolupra-
cuje se Zdravotnickou záchrannou 
službou Moravskoslezského kraje 
(ZZS MSK) při poskytování první 
pomoci pacientům v obtížně dosa-
žitelných lokalitách kraje. Znamená 
to, že v případě závažného zdravot-
ního problému osoby k ní mohou být 
z rozhodnutí dispečera operačního 
střediska ZZS MSK vysláni i vycvi-
čení, vyškolení a kvalitně vybavení 
hasiči, kompetentní k poskytování 
plánované první pomoci. Pomoc 
na vyžádání je využívána u stavů 
nejvyšší naléhavosti – resuscitací, 
těžkých úrazů, dopravních nehod, 
či bezvědomí. Posádky ZZS v pří-
padě vyslání JSDHO samozřejmě 
vždy vyjedou na místo události 
také a na hasiči provedenou první 

pomoc naváží poskytováním od-
borné přednemocniční neodkladné 
péče.  Dodejme, že již v roce 2017 
bylo mezi Asociací ZZS ČR, Gene-
rálním ředitelstvím HZS ČR a Aso-
ciací krajů uzavřeno Memorandum 
o zapojení jednotek požární ochrany 
do poskytování první pomoci na 
vyžádání zdravotnické záchranné 
služby. Na jeho základě vytipovali 
zdravotničtí záchranáři také místa 
v Moravskoslezském kraji, kde 
byl v některých případech dojezd 
vozidel ZZS MSK časově náročný.  
Po výběru hasičských jednotek 
navazovala série intenzivních ško-
lení, při nichž dobrovolní hasiči 
pod vedením školitelů ZZS MSK 
trénovali základní kroky posky-
tování první pomoci u stavů, ke 
kterým mohou být vysláni. Hasiči 
intenzivně cvičili na figurínách, ale 
také na interaktivních simulátorech 

i živých figurantech. Učili se uvol-
nění dýchacích cest, nepřímou sr-
deční masáž, práci s defibrilátorem 
(AED), zástavu krvácení, zásahy 
u pacienta v bezvědomí, zásady 
imobilizace a další dovednosti. Na 
vybavení těchto jednotek profesio-
nálními zdravotnickými prostředky 
plně participoval Moravskoslezský 
kraj. Vzdělání, které členové šesti 
vybraných hasičských jednotek zís-
kali, bude periodicky prohlubováno 
v režii školitelů ZZS MSK. Celkové 
výborné fungování dobrovolných 
hasičů v Moravskoslezském kraji 
ocenil v únoru  t.r. i hejtman kraje 
Ivo Vondrák, když celkem šest čle-
nů Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska získalo čestné uznání za 
celoživotní zásluhy o rozvoj dobro-
volné požární ochrany v regionu.  

tz – msk

Moravskoslezští hasiči fungují v systému 
poskytování první pomoci na vyžádání


