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Hasiči „na síti“Otestujte si své hasičské 
znalosti!

Pozvánka do Hasičského 
muzea v Drahňovicích

Jedním z velkých hasičských zásahů v uplynulém období byl požár průmyslové haly v Polici nad Metují (Královéhradecký kraj). Vracíme se k němu materiálem na straně 6. 
Foto: mf.

Na jednání vedení SH ČMS 
dne 12. května došlo k rozvol-
nění opatření, které bylo vydáno 
29. 3. 2020. K možnosti uvolnění 
vedla především současná vládní 
nařízení. O dalších možnostech 
konání akcí, táborů a soutěží bu-
deme i v Hasičských novinách dále 
informovat. Soubor s kompletním 
přehledem opatření je ke stažení na 
webu dh.cz. Detailněji se k tématu 
vrátíme v příštím čísle novin.

Farmaceutická společnost Pfizer 
Česká republika věnovala Hasič-
skému záchrannému sboru hlavní-
ho města Prahy půl milionu korun. 
Finanční dar použije Hasičský zá-
chranný sbor hlavního města Prahy 

Kvůli silnému větru a dešti 
dne 11. 5. 2020 vyjížděli hasiči 
ke zvýšenému počtu událostí. 
Největší nárůst zaznamenali mezi 
14. a 21. hodinou, kdy vyjeli k 461 
událostem. Od 21:00 hodin do 
půlnoci jich pak přibylo ještě 120. 
Celkem tak hasiči vyjeli k 581 
událostem. Nejčastěji se jednalo 
o odstranění popadaných stromů 
a větví na komunikace, někde 
vítr poškodil střechu, kterou bylo 
potřeba zajistit, a hasiči vyjížděli 
také k čerpání vody.   

Nejčastěji hasiči vyjížděli 
v kraji Libereckém, Královéhra-
deckém, Ústeckém a Středočes-
kém dle zprávy pplk. 

Mgr. Nicole Studená, 
tisková mluvčí 

MV-GŘ HZS ČR

Neznámý bílý prášek 
v zásilce České pošty

Jednotka ze stanice Ústí nad La-
bem zasahovala v květnu objektu 
České pošty v Jateční ulici v Ústí 
nad Labem, kde se z jedné ze zási-
lek vysypal bílý prášek. Práškem 
byl potřísněn pytel se zásilkami. 
Hasiči vyloučili radioaktivitu, na 
místě se jim nepodařilo zjistit pů-
vod prášku. Bylo vytypováno ně-
kolik zásilek, u nichž se Policie ČR 
pokusí zjistit adresáty a odesílatele. 
Odebraný vzorek byl odvezen 
do laboratoře v Kamenné, okres 
Příbram, na rozbor. Hasiči prostor, 
kde byla látka rozptýlena, dekonta-
minovali. Zaměstnanci, kteří přišli 
do styku s práškem, byli poučeni a 
odesláni do domácí karantény, než 
se určí původ prášku. 

Ilustrační foto

Rozvolnění opatření vydané vedením SH ČMS 
dne 12. května 2020

Dar pražským hasičům od firmy Pfizer
na nákup ochranných pomůcek pro 
hasiče. Společnost Pfizer dále roz-
dělila dalších 600.000 korun mezi 
pražské nemocnice a pacientské 
a seniorské organizace. Tyto dary 
pomohly nejen nakoupit ochranné 

prostředky, ale také rozšířit počet 
operátorů seniorské linky pomoci 
anebo vytisknout informační le-
táky o covidu-19 pro onkologické 
pacienty.

Společnost Pfizer je přední svě-
tová biofarmaceutická společnost 
s vlastním výzkumem a vývojem 
léků. Od svého založení v roce 
1849 sídlí v New Yorku v USA. 
V České republice byla společ-
nost Pfizer založena v roce 1993. 
Zabývá se výzkumem, vývojem 
a prodejem humánních léčiv, a to 
i biologických či vakcín. Provádí 
také klinická hodnocení nových 
léků, a to i v České republice. 
Celosvětově zaměstnává více než 
95 000 zaměstnanců, v Česku má 
přes 400 zaměstnanců. Mateřská 
společnost Pfizer a její nadace 
Pfizer Foundation vyčlenily 40 
milionů dolarů na pomoc v oblasti 
zdravotnictví a na dobročinné 
účely, aby pomohly v boji s dopa-
dy pandemie covidu-19 po celém 
světě. Společnost Pfizer dále testuje 
nová antivirotika a spolupracuje 
s německou společností BioNTech 
na vývoji vakcíny proti covidu-19 
na bázi mRNA.

Vážení kolegové, členové jed-
notek sborů dobrovolných hasičů!

S radostí oznamujeme, že od 
25. 5. 2020 po vynuceném zasta-
vení činnosti opět budeme zabez-
pečovat Vaši odbornou přípravu. 
Červnovou nabídku kurzů, kromě 
již plánovaných kurzů, rozšiřu-
jeme o další kurzy (V 40, S 40, 
OMP, ZOP, NDT). Při realizaci 
kurzů budeme respektovat platná 
opat ření. Například aktuálně 
v kurzu bude maximálně 15 osob.  

Obnovení výuky 
od 25. 5. 2020!

 
Na základě uvolňování restrikcí, 
které byly spojené s pandemií 
COVID-19, nám bylo umožněno 
od 25. 5. 2020 znovu obnovit 
výuku školy. V sekci Kurzy 
naleznete nový plán kurzů do 
konce roku a také se zde můžete 
na kurzy přihlašovat.

V případě dotazů pište na 
email: marek.cizek@uhsbp.cz

www.uhsbp.cz

V prázdninové měsíce věříme, 
že budou pořádány tábory, tak 
jak jsou naplánované. Od září 
budeme zase nabízet kurzy pro 
členy JSDH a také další služby 
pro širokou klientelu. Věříme, že 
využijete naší nabídky a budete 
se do kurzů přihlašovat, čímž 
i pomůžete škole překonat velmi 
složité období. Nařízené přerušení 
činnosti má totiž velmi nepříznivý 
dopad na ekonomiku školy. Velmi 
za to děkujeme.         www.uhs.cz

Ústřední hasičská škola 
Jánské Koupele

ÚHŠ Bílé Poličany

Bilance výjezdu 
hasičů kvůli 

silnému větru 
a dešti



strana 2 HASIČSKÉ NOVINY 11/2020 l www.hasicskenoviny.cz Události

Když jsme pro vás vybírali 
události za minulé období, uvě-
domili jsme si, že rovnou tři ha-
sičské zásahy se týkaly asistencí 
zaměřených na zvířecí říši. Proto si 
v tomto vydání Hasičských  novin 
dovolíme vynechat sekundární 
ikonu  koronavirového viru u mapy 
republiky a nahradíme ji optimis-
tičtější „ikonou  pomoci zvířatům“. 
Vždyť  záchrana zvířat patří vedle 
záchrany osob, majetku a životního 
prostředí k jednomu z hlavních po-
slání činnosti hasičských jednotek, 
dobrovolných i profesionálních. 
Nejedná se pouze  o záchranu zvířat 
v momentech, kdy jsou explicitně 
ohrožena požárem či jinou živelní 
událostí. Zvířata mohou utrpět 
i újmu v rámci svého transportu při 

dopravních nehodách. Již od dob 
Otců zakladatelů prvních hasič-
ských sborů se hasiči problematice 
nakládání a manipulace se zvířatv 
cíleně věnují. Časy se mění. Pro-
měňuje se technologie chovu zvířat 
i  druhy „němých tváří“ chovaných 
člověkem. Co však zůstává, jsou 
zvířata, která jsou i v současném 
světě velmi blízko člověku. Ha-
siči jsou připraveni, vycvičeni 
i vybaveni pomoci jim v nouzi. 
My o těchto případech budeme 
v Hasičských novinách i nadále 
informovat. Jak říkal již sv. Fran-
tišek z Asissi: „Nechť jsme oporou 
zvířat, potřebují-li pomoc. Každá 
bytost v nouzi má stejné právo na 
ochranu“. Jen to nebude „červený 
kohout“, dodávají Hasičské noviny!   

VE ZKRATCE

Kachna v drátech
Jindřichohradečtí profesionální 

hasiči zasahovali 14. května v ran-
ních hodinách v obci Horní Pěna, 
části obce Malíkov nad Nežárkou, 
kde se ve drátech zamotala kachna.  
Hasiči vylezli na cisternu, odkud 
na kachnu dosáhli. Vymotali ji ze 
drátů a vypustili. 

HZS Jihočeského kraje 

O netradiční zpestření směny 
zaměstnanců strojírenské firmy, 
která se v Petřvaldu na Karvinsku 
zabývá zpracováním plechů, se 
postaral jak nádherně zbarvený 
papoušek amazoňan, který vlétl 
do výrobní haly a usadil se na 
konstrukci pod střechou, tak pro-
fesionální hasiči (HZS MSK) ze 
stanice Ostrava-Přívoz, kteří byli 
v polovině května k odchytu tohoto 
barevného návštěvníka vysláni. 
Ke slovu přišel „ptačí“ podběrák 

Hasiči na lovu papouška
a teleskopické tyče k plašení, aby 
si uprchlík sedl na odlovitelné 
místo. Trpělivost hasičů z HZS 
Moravskoslezského kraje, specia-
listů na podobné zásahy s faunou, 
nakonec po více než půlhodině 
nahánění zvítězila nad pokusy 
tohoto papouška (který se v příro-
dě vyskytuje od Mexika po Jižní 
Ameriku) nenechat se v členitém 
prostředí budovy chytit. Urputný 
boj amazoňana plného života 
o svobodu se sítí podběráku vedl 
nakonec k tomu, že hasiči museli 
použít nůž. Ne však k jeho usmr-
cení, ale k opatrnému vyproštění 
ze sítě. Pták po celou dobu operace 
uvnitř skládací klece dával najevo 
svou nelibost ze ztráty pohyblivosti 
jak svým zobákem, tak drápy, které 
hasiči bolestivě cítili i přes kvalitní 
ochranné rukavice. Skládací klec 
nakonec skončila v teple zásaho-
vého vozidla. I s ptákem putovala 
do Záchranné stanice v Bartošovi-
cích, kde setrvá do doby, než bude 
nalezen jeho majitel. Za ukázku 
své činnosti a trpělivost byli hasiči 
odměněni potleskem zaměstnanců.

Foto Tomáš Lach

Hasiči zachránili
z Labe dva psy

Profesionální jednotka hasičů ze 
stanice Dvůr Králové nad Labem 
byla 14. května 2020 vyslána, aby 
zachránila dva větší psy, kteří byli 
v řece Labe bez viditelného dozoru 
nebo majitele v okolí. Místo událos-
ti bylo v oblasti, kde nelze nasadit 
člun, a proto se hasiči vybavili ry-
bářskými holínkami nebo oblekem 
do vody. Na záchranu se využily 
dva díly skládacího žebříku a síť. 
Hasičům se podařilo vytáhnout 
psy na břeh a předali je městským 
policistům.         Martina Götzová, 

tisková mluvčí
Foto: HZS 

Královéhradeckého kraje

Perný nedělní večer a noc 
(17. května) prožili hasiči na Olo-
moucku. Dva náročné požáry si 
vyžádaly nasazení velkého počtu 
profesionálních i dobrovolných 
hasičů i techniky. Nejdříve jsme 
vyjížděli k požáru mýtiny nedale-
ko Luké na Olomoucku. V neděli 
odpoledne zde začal hořet porost 
v nepřístupném terénu ve svahu 
velmi blízko lesa. Hasiči postupo-
vali přímo proti požáru, aby zabrá-
nili jeho šíření do lesa. Vyhlásili 
jsme II. stupeň požárního poplachu 

U dvou požárů zasahovalo 28 jednotek
a operační důstojníci vyslali na 
místo další jednotky. Zásah kom-
plikoval vítr, nepřístupný terén, 
v němž se složitě pohybovala naše 
technika, i hustý dým. Hasiči se 
proto museli ve svahu pohybovat 
v dýchacích přístrojích, což ve 
výsledku znamenalo velmi fyzicky 
náročný zásah. Před 20. hodinou 
jsme dostali plameny pod kontrolu. 
Následně jsme vyhledávali ohniska 
hoření a dohašovali je. Požářiště 
jsme také procházeli s termoka-
merou. Vodu jsme dopravovali 

kyvadlově z Luké. Po 23. hodině 
byl požár zlikvidován. Na požářišti 
zůstala do pondělního rána jako 
dohled jednotka SDH z Ješova. 
Škodu majitel předběžně odhadnul 
na 300 tisíc korun. Příčinou požáru 
bylo nezvládnuté pálení klestí, 
kdy se z několika menších ohnišť 
vlivem silného větru oheň rozšířil 
na okolní porost. Na místě jsme 
měli 4 profesionální jednotky ze 
stanice Konice, Olomouc, Litovel 
a Prostějov a 10 jednotek sboru 
dobrovolných hasičů: Loštice, 
Slavětín, Bouzov, Hvozd, Kladky, 
Ješov, Senice na Hané, Náměšť 
na Hané, Bohuslavice a Olešnice. 
Druhý požár byl nahlášen na 
operační středisko ve 22:30 a ozna-
movatel popisoval, že vidí oheň 
mezi Mladějovicemi a Hnojicemi. 
Na místo postupně vyrazilo 10 
jednotek ve II. stupni požárního 
poplachu. V zemědělském areálu 
hořel sklad sena. Půlka objektu 
o rozloze zhruba 60 × 15 metrů byla 
při příjezdu hasičů v plamenech. 
Jednotky ihned zahájily hašení 
a zároveň bránily druhou část bu-

dovy, aby se oheň nerozšířil i tam. 
Zřídili jsme kyvadlovou dopravu 
vody a využili jsme nedalekého 
rybníka. S pomocí dvou nakladačů 
jsme postupně vyváželi ohořelý 
materiál na pole, abychom jej zde 
mohli rozhrnout a dohasit. Během 
požáru jsme termokamerou kont-
rolovali teplotu nosných kovových 
konstrukcí a ochlazovali je, aby-
chom předešli jejich zhroucení, 
což se podařilo. Nyní na místě 
stále probíhají dohašovací práce. 
V pondělí ráno se vystřídaly za-
sahující jednotky. Škodu jen na 
balících sena odhadujeme na 200 
tisíc korun. Příčinu požáru budeme 
vyšetřovat po skončení hasebních 
a likvidačních prací ve spolupráci 
s PČR. Zasahovaly profesionál-
ní jednotky Olomouc, Litovel, 
Šternberk a Uničov ve spolupráci 
s jednotkami SDH Babice, Bělko-
vice-Lašťany, Bohuňovice, Dolany, 
Dlouhá Loučka, Mladějovice, 
Troubelice, Uničov, Újezd a Úsov.

por. Mgr. Lucie Balážová, 
tisková mluvčí HZS 
Olomouckého kraje

V pondělí 18. května 2020 vysla-
lo operační středisko tři profesio-
nální hasičské jednotky k požáru 
v bytovém domě v Brně na ul. 
Botanická.  Hasiči dorazili na místo 
za 4 minuty. Z bytu ve třetím patře 
vycházel hustý černý dým. Hasiči 
v dýchacích přístrojích násilně 
vnikli do bytu a nalezli v něm 
starší ženu. Vynesli ji ven a předali 
do péče posádky ZZS. Během pár 
minut se požár uvnitř bytu podaři-
lo dostat pod kontrolu a následně 
zcela zlikvidovat. Hasiči z domu 
vyvedli ještě další dva obyvatele, 
kteří byli bez zranění. Jednotky 
na místě zasahovaly od 9:58 do 
10:48 hodin. Škoda se předběžně 
odhaduje na 300 tisíc korun.

Jaroslav Mikoška,
tiskový mluvčí HZS JmK

Zraněná seniorka

Po dopr av n í  nehodě  d ne 
10. května začalo v neděli pár mi-
nut po půlnoci hořet osobní auto. 
Nehoda se stala na silnici z Ostrova 
na Chomutov před obcí Květnová. 
V době příjezdu první jednotky 
hasičů na místo události bylo celé 
vozidlo v plamenech, po uhašení 
požáru nalezli hasiči uvnitř auta 
jednu osobu bez známek života.  
Od začátku zásahu byl provoz na 
silnici zcela uzavřený, policie pro-
pátrala okolí místa události, zda se 
u nehody nenacházel nějaký další 
účastník. Poté hasiči vyprostili tělo 
řidiče z vyhořelého auta. Vyšetřo-

Tragická nehoda

vání nehody a následný úklid trval 
do tří hodin ráno, kdy byl provoz na 
silnici opět obnovený. Zasahující 
jednotky: HZS Karlovy Vary (CAS 
20 Scania), JSDH Ostrov (CAS 20 
Man).   

HZS Karlovarského kraje 

Čtyři jednotky hasičů (profe-
sionální ze Svitav a dobrovolné 
z Březové nad Svitavou, Svitav 
a Radiměře) likvidovaly v úterý 
12. května požár v domu v bytové 
zástavbě ve Svitavách. Požár se 

Dětské hrátky s ohněm 
díky okamžitému zásahu hasičů 
nerozšířil a došlo k poškození 
„pouze“ půdního prostoru a stře-
chy. Hasiči museli vynést na-
skladněný nepořádek a následně 
uhasit všechna ohniska. Ohořelý 
vynesený nepořádek bylo nutné 
též uhasit. Likvidace požáru byla 
právě vzhledem k velkému nepo-
řádku velmi náročná a zdlouhavá. 
Příčina vzniku požáru podle slov 
vyšetřovatelky hasičů je hra dětí 
s otevřeným ohněm. Škoda byla 
předběžně vyčíslena na 500 tisíc 
korun. Uchránit se podařilo maje-
tek ve výši 3 miliony korun.

por. Bc. Vendula Horáková, 
tisková mluvčí 

HZS Pardubického kraje 

Výstraha Českého hydrome-
teorologického ústavu na silný 
vítr a déšť se v pondělí 11. května 
naplnila také ve středních Čechách.  
Po dobu výstrahy přijalo Krajské 
operační a informační středisko 
HZS Středočeského kraje cel-
kem 80 událostí. Většina z nich 
souvisela s aktuálním počasím. 
Ve 43 případech byli hasiči vysláni 
k popadaným stromům nebo ulá-
maným větvím, které tak bránily 
plynulému provozu na pozemních 
komunikacích. Tyto události se 
obešly bez zranění osob i bez škod 
na majetku. Déšť také zatopil níže 
položená místa a tam, kde hrozilo 
nebezpečí z prodlení, byla vyslána 
profesionální nebo dobrovolná 
jednotka hasičů. Na události spo-

Počasí potrápilo i středočeské hasiče
jené s čerpáním vody vyjížděli 
hasiči šestkrát. V této době došlo 
ve Středočeském kraji na mokrých 
vozovkách také k navýšení počtu 
dopravních nehod, při kterých se 
zranilo dvanáct osob, většinou šlo 
o úrazy lehčího charakteru. 

HZS Středočeského kraje 

Nehoda v tunelu
V noci 16. 5. 2020 ve 2:27 hod 

vyjeli hasiči z Modřan a ze Smí-
chova k dopravní nehodě kamionu 
v Komořanském tunelu ve směru 
na D1. Po nárazu kamionu do zdi 
zůstaly uvnitř kabiny zaklíněny 
2 osoby, které hasiči vyprostili 
pomocí hydraulického zařízení 
a předali do péče ZZS HMP. U jed-
né osoby byla bohužel konstatována 
smrt. Dále hasiči zajistili místo 
nehody a zasypali uniklé provozní 
kapaliny. Provoz v tunelu byl uza-
vřen a okolnosti nehody řeší Policie 
ČR.                     HZS hl. m. Prahy

V první polovině května vyjela 
jednotka profesionálních hasičů ze 
stanice Velké Meziříčí společně 
s jednotkou sboru dobrovolných 
hasičů z Křižanova k ohlášené 
dopravní nehodě osobního vozidla 
na komunikaci u obce Moravec.  
Z havarovaného vozidla vyprostili 
hasiči zraněnou řidičku za použití 
speciálního hydraulického nářadí. 
Ihned po vyproštění byla zraněná 
žena předána do péče zdravot-
níkům, kteří ji po nezbytném 
ošetření na místě události převezli 
sanitním vozem k dalšímu ošetření 
do nemocnice v Novém Městě na 
Moravě. Hasiči provedli na ha-
varovaném vozidle protipožární 
opatření a místo události technicky 
zabezpečili. Po dobu zásahu složek 
integrovaného záchranného sys-
tému byl provoz na komunikaci 
omezen. Příčina, průběh a veškeré 
okolnosti dopravní nehody jsou 
předmětem policejního vyšetřo-
vání.

Kpt. Ing. Bc. Petra Musilová, 
tisková mluvčí 

HZS Kraje Vysočina 

Náraz do stromu

V areálu zemědělského druž-
stva v Starém Městě u Uherského 
Hradiště hořely 18. května čtyři 
zaparkované nákladní automo-
bily. Hustý černý dým na ulici 
Velehradská v Starém Městě byl 
hasičům ohlášen v 02:07 hodin. 
Požární poplach byl vyhlášen 
jednotce profesionálních hasičů 
z požární stanice Uherské Hra-
diště a jednotkám dobrovolných 
hasičů z Kunovic, Babic a Sta-
rého Města. Hasiči vyjeli s šesti 
automobilovými cisternami. Při 
příjezdu na místo požáru už byly 
čtyři nákladní automobily zcela 

zachváceny plameny. Hasiči v dý-
chacích přístrojích nasadili šest 
útočných proudů vody. K hašení 
byla použita těžká pěna. Velitel 
zásahu si v průběhu hašení vyžá-
dal příjezd posilových jednotek. 
K požáru tak přijely i dobrovol-
né jednotky hasičů z Buchlovic 
a Jalubí s dvěma automobilovými 
cisternami. Požár zničil zaparko-
vané nákladní automobily včetně 
nákladu. Výbuch od pneumatik 
poškodil skleněné výplně oken 
blízké budovy. 

nprap. Roman Žemlička,  
HZS Zlínského kraje

Autopark v plamenech

Čtyři hasičské jednotky vyjely 
14. května k požáru bytu v Hrn-
čířské ulici v Ústí nad Labem. 
Hořela lednice a pračka v kuchy-
ni, přehořel přívod vody, byt byl 
zároveň vytopen. Hasiči požár 
lokalizovali během 14 minut od 
vyhlášení poplachu. Jeden člověk 

se nadýchal kouře a byl předán 
Zdravotnické záchranné službě. 
Likvidace požáru byla ohlášena 
v 17:00. Obyvatelé se mohli vrá-
tit do svých bytů. Obyvatelům 
požárem zasaženého bytu bylo 
poskytnuto náhradní ubytování.

HZS Ústeckého kraje 

Přehořel i přívod vody
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Slavný obraz Svoboda vedoucí pařížský lid. Autorem obrazu je francouzský malíř Eugen Delacroix. 

Oheň jako účinný nástroj boje proti systému objevila i Velká francouzská revoluce 
v roce 1789. 

Barikáda jako malá pevnost při boji v městském prostředí. 

Oheň jako nástroj protestu a militantního odporu. 

Gelový přípravek Barricade chrání před 
ohněm většinu materiálů. 

Francie, barikády a oheň na ulicích k sobě patří i v moderní době. 
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A muži s rukama zoufale prázdnýma 
se sklánějí na dlažbu, holými prsty se 
pokoušejí rvát žulové kostky, uláma-
nými nehty horečně odhrabují zem 
v uzounkých škvírách.    

Jan Drda: Němá barikáda (úryvek)

Výraz barikáda je definován 
jako objekt zabraňující průjezdu 
nebo usměrňující provoz požado-
vaným směrem. Nejčastěji si však 
slovo barikáda spojujeme s vojen-
skou terminologií, kdy označuje 
improvizované opevnění, nejčastěji 
pak v městském prostředí. Není asi 
náhoda, že slovo barikáda přešlo 
do našeho jazyka z francouzštiny 
– z výrazu barrique (sud). Právě 
v dějinách Francie sehrály bari-
kády (nejen ze sudů) opakovaně 
velkou roli . Při pohledu na četná 
televizní zpravodajství s hořícími 
barikádami ve francouzských 
městech, minulý čas opravujeme 
na stav současný. Barikády měly 
zásadní úlohu i při pražském 
povstání v roce 1945. Proto nám 
dovolte, abychom na dnešní te-
matické straně Hasičských novin 
spojili v úvodu citaci z povídkové 
knihy Němá barikáda od Jana Drdy 
a motivy slavného obrazu Eugena 
Delacroixe z revoluční Paříže roku 
1830. Nejde nám však jen o bariká-
dy jako takové. Chceme zdůraznit 
spojitost vojenských bojů i ryze 
civilních protestů v ulicích měst 
s ohněm, který s železnou pravidel-
ností najdete na druhé straně (ne-li 
na obou stranách) každé takové 
barikády. 

Povstání a války

Barikády nevyrostly v praž-
ských ulicích pouze v roce 1945 
či v roce 1968. Byly součástí vo-
jenského vystoupení českého lidu 
proti rakouské moci v létě 1848, 
kdy byla Praha bombardována 
vojsky generála Windischgrätze. 

Součástí boje na barikádách, kte-
rých se například účastnil i Josef 
Kajetán Tyl – slavný divadelník, 
byl bohužel i obrovský požár, který 
se rozšířil z granáty zasažených 
staroměstských mlýnů. Inspiraci 
pro budování barikád našli Pražané 
v již zmiňované Francii, kde se 
v ulicích měst bojovalo v revoluč-
ních letech 1830 a 1848. I zde ozařo-
valy krvavou scénu ohně z četných 
požárů. Ve Francii ještě zůstaňme 
a připomeňme i ozbrojené boje 
v rámci trvání Pařížské komuny 
v roce 1871. I k nim patřily bari-
kády a oheň. V době druhé světové 
války se taktika barikád objevila 
v řadě evropských měst. V předmi-
nulém čísle Hasičských novin jsme 
například psali o povstání v polské 
Varšavě. Barikádami se snažila 
bránit i poslední důležitá výspa 
německého nacismu – Berlín. Ba-
rikády se měly ještě v závěrečných 
dnech druhé světové války objevit 
i v naší stověžaté Praze… 

Praha 1945
V sobotu 5. května 1945 večer 

se v závěru rozhlasového provolání 
Vojenského velitelství Velké Prahy 
objevila ona památná věta: „Vo-
láme všechny občany, aby stavěli 
barikády!“ Odhaduje se, že v Praze 
bylo během květnového povstání 
vybudováno okolo 1600 barikád, na 
jejichž stavbě se podílelo 100 000 
Pražanů. Pro výplň barikád byly 
například použity kostky z 300 000 
metrů čtverečných pražské dlažby, 
která byla pro tyto účely rozebrána. 
Symbolem pražského povstání byly 
nejen barikády, ale i požár, který 
zachvátil Staroměstskou radnici 
a silně ji poškodil. 

Občanské protesty
Zpátky do Francie, Ne, určitě 

jsme si na Zemi galského kohouta 
nezasedli. Tradice, na naše pomě-
ry i velmi militantních protestů 
v ulicích, je pro Francii velmi 
charakteristická. Připomeňme na-
příklad protesty tzv. „filets jaunes“ 
neboli žlutých vest. Boje s policií, 
zapálené automobily, hořící bari-
kády z pneumatik, i takový může 
být obraz země, která dala světu 
výraz barikáda. Velmi silná vlna 
protestů doprovázených pouliční-
mi požáry se Francií šířila na jaře 
1968. Barikády vyrostly zejména 
v pařížské Latinské čtvrti. Noc 
z 10. na 11. května 1968 vstoupila 

do historie pod názvem „Noc ba-
rikád“. Osvětlovala ji řada požárů 
v ulicích i hořící vraky automobilů. 
Nepokoje a násilnosti propukly 
v roce 1981 také ve francouzském 
Lyonu. Smutně prosluly střety s po-
licií a vypalováním obchodů. Fran-
cie se podobně otřásla i v roce 2005, 
kdy se výbuchy emocí, včetně těch 
skutečných – ohnivých, ozvaly 
z prostředí pařížských předměstí 
s majoritní populací z řad přistěho-
valců. Občanské protesty spojené 
se stavbou barikád i „ohňovými 
efekty“ jste v posledních letech 
mohli zaznamenat i v dalších ze-
mích světa i Evropy. Jmenujme 
za všechny bouřlivé události na 
Ukrajině.

Jak se hasí barikáda? 
V Bojovém řádu jednotek po-

žární ochrany – taktické postupy 
zásahu (z listopadu 2017) nalezne-
me i metodiku hašení hromad nebo 
barikád pomocí hasicí lišty v přípa-
dě bezpečnostních opatření. Hašení 
pomocí hasicí lišty nebo lafetovou 
proudnicí se používá při požárech 
barikád, hromad a podobných 
objektů v případě bezpečnostních 
opatření, kdy není vhodná přímá 
účast hasičů vzhledem ke shromáž-
dění většího počtu protestujících 

osob. Hašení je prováděno vodou 
s příměsemi pro zvýšení hasebních 
účinků vody – pěnidlo, smáčedlo. 
Hašení se provádí vozidly CAS 
s větším objemem vody a možností 
instalace hasicí lišty nebo lafetové 
proudnice v přední části vozu.

„Nehořlavé revoluce“
Hořící barikády, které se těžko 

a s rizikem hasí? Nadsázku a od-
lehčení našemu textu poskytuje 
zmínka o speciálním gelovém kon-
centrátu značky s trefným názvem 
Barricade. Poskytuje ochranu 
před požárem a je aplikovatelný 
na dřevo, sklo, kov umělé povr-
chy. Na povrchu všech materiálů 
vytváří ochranný povlak. Možná 
je to řešení pro všechny budoucí 
nehořlavé občanské protesty v uli-
cích, co říkáte? 

Leopoldov 1990
V úvodu jsme zmínili citaci 

z knihy Němá barikáda od Jana 
Drdy, představili jsme ikonický ob-
raz Svoboda vedoucí pařížský lid. 
Vzdali jsme poctu stavitelům praž-
ských barikád z roku 1848 i z květ-
nového povstání 1945. Boj za ide-
ály, svobodu, humanitu, lidskost…
Tak trochu nám odpusťte chladnou 

objektivitu se kterou přidáváme 
ještě jeden nesouměřitelný příklad 
s barikádami a ohněm. Je trochu 
z jiné oblasti, avšak relativně ne-
dávného času. Píše se rok 1990 a ve 
věznici ve slovenském Leopoldově 
vypukla největší vzpoura v historii 
československého vězeňství. Její 
vznik iniciovala rozsáhlá amnestie, 
která byla vyhlášena po zvolení 
Václava Havla prezidentem Čes-
koslovenska. Amnestie se opravdu 
vztahovala na mnohé, leč ne na 
všechny. Tito nespokojení vězňo-
vé se rozhodli vynutit si svobodu 
silou. Postavili barikády, zhotovili 
si improvizovaný plamenomet, 

vyrobili tzv. molotovovy koktejly 
(zápalné lahve). Vzpoura byla po-
tlačena, objekt věznice silně utrpěl 
požárem. Sestřenka barikáda, 
a na její druhé straně oheň. Patří 
bohužel k sobě, ať už na té první 
straně stojí rozcuchaný divadelník 
Tyl nebo potetovaný vězeňský kápo 
z Leopoldova.

Připravil Mirek Brát
Zdroje foto: wiki, pinterest, 

flickr, youtube
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První dva návštěvníky přivíta-
lo v úterý 12. 5. 2020 dopoledne 
Hasičské muzeum města Ostravy 
po dvouměsíční pauze zaviněné 
koronavirovou nákazou. Do muzea 
se přišli oba senioři z Moravsko-
slezského kraje krátce po otevření 
zrelaxovat po velmi obtížné ka-
ranténě. Během uplynulých 15 let 
přitom navštívilo jeho expozice 
v Ostravě-Přívoze téměř 86 tisíc 
osob z ČR i zahraničí a tito dva 
senioři zde nebyli poprvé. I tak na-
čali další minimálně patnáctiletou 
historii muzea... Svou velikostí je 
ostravské Hasičské muzeum dosud 
jediné svého druhu v Moravsko-
slezském kraji. S podporou města 
Ostravy jej provozuje Hasičský zá-
chranný sbor Moravskoslezského 
kraje. Každoročně se zapojuje do 
jarního Festivalu muzejních nocí 
a je mj. pevnou součástí Techno-
trasy Moravskoslezského kraje.    
„Pokovidové“ prohlídky mají od 
úterý pevná omezení – mohou na 
ně najednou maximálně dvě skupi-

Na zásah vzpomíná jako na 
jeden z nejsložitějších za svého 
působení u HZS Libereckého kraje 
ÚO Česká Lípa, tehdy jako velitel 
stanice Česká Lípa. „V poplacho-
vém hlášení v rozhlase v 15:10 
hod. jsem zaslechl, že hoří střecha 
v historické části města Česká Lípa. 
Při okamžitém pohledu z okna 
stanice byl vidět hustý černý sloup 
dýmu“, říká plk. Ladislav Vakula, 
ředitel Územního odboru Česká 
Lípa. Po zjištění plamenného 
hoření neváhal a vyjel s prvními 
vozidly profesionálních hasičů 
k pomoci zdolání požáru. „Z pou-
hého pohledu mi bylo poměrně 
jasné, že zásah nebude asi jedno-
duchý“, vzpomíná plk. Vakula. 
Zásah byl složitý i z důvodu na 
sebe navazujících historických 
budov a riziko možného rozšíření 
přes střešní konstrukce na další 
objekty. Při příjezdu první jednot-
ky požární ochrany v 15:15 hodin 
byl již požár rozšířen po celé ploše 
půdního prostoru, který neměl 
žádné požárně dělící příčky, tudíž 
tvořil jeden požární úsek. Střecha 
byla o půdorysné ploše cca 60 × 20 
metrů. Na několika místech došlo 
k úplnému prohoření a propadům 

Hasiči zasahují v případě že: 
1.  Roj se vyskytuje v místech pohybu většího množ-

ství lidí – parky, školy, úřady atd. 
2. Roj se usídlil na domě, stromu, hospodářské budově 

nebo kdekoli jinde, kde se často pohybuje, či žije 
osoba s alergií na včelí bodnutí. 

Kdy hasiči nezasahují: 
1.  Roj je na stromě, či budově ve výšce nad cca 3 m 

– zde nikoho neohrožuje (neplatí pro místa pohybu 
alergiků) 

2.  Roj je v odlehlé části pozemku – zde opět nikoho 
neohrožuje. 

Ve stručnosti lze říci, že odůvodnitelný zásah je 
ten, kdy může docházet k bezprostřednímu ohrožení 
jedinců, či skupin obyvatel. Je v pravomoci velitele 
zásahu rozhodnout o tom, zda bude zásah proveden, 
či nikoli. Včelí roj obvykle setrvá na místě pár desítek 
hodin maximálně dní, a pak většinou odletí, zvažte 
tedy, zda opravdu necháte včelstvo odstranit a zda se 
opravdu cítíte přítomností roje ohroženi. Hasiči musí 
během zásahu celý roj zlikvidovat, čili zabít. Není 
zvykem, že by si takový roj vzal někdo ze včelařů, 
protože je to pro něho včelstvo neznámého původu, 
které může mít některé choroby či parazity a jeho na-
sazením do svého včelínu by včelař riskoval existenci 
svých včelstev. Jak se zásah provádí? Důležité je zjistit 
velikost roje, případně hnízda. V případě, že je roj nebo 

První „pokovidoví“ návštěvníci 
Hasičského muzea města Ostravy

Česká Lípa si připomněla smutné výročí
5 let od požáru Kounicova domu

ny návštěvníků v počtu pěti osob 
(tedy v součtu maximálně deset 
osob), samozřejmě s ochrannými 
prostředky na ústech. Při vstupu 
do muzea si musí návštěvníci dez-
infikovat ruce a nechat si změřit 
teplotu bezkontaktním teplomě-

částí dřevěných krovů. Veškeré síly 
byly soustředěny na zjištění šíření 
požáru ve střešní konstrukci na obě 
strany k nezasaženým navazujícím 
objektům. Současně probíhalo in-

rem. V případě zvýšené teploty 
nebo respiračních potíží budou 
mít smůlu, dovnitř se nedostanou. 
Je proto lepší se objednat dopředu 
telefonicky na čísle 596 136 841, 
mail je muzeum@hzsmsk.cz.

tenzivní zjišťování, zdali se někdo 
v objektu nenachází a nepotřebuje 
pomoc. „V 15:27 hodin byl zřízen 
štáb hašení, kde např. Město Česká 
Lípa velmi rychle zajistilo pitný 

režim a následnou stravu pro za-
sahující hasiče. Na tento požár se 
také dostavil i operační výjezd 
generálního ředitelství HZS ČR. 
Celkem zasahovalo přes 60 hasi-
čů,“ řekl plk. Vakula. Zásah trval 
do večerních hodin a kontroloval 
se do druhého dne. Hasiči se bě-
hem zásahu potýkali také s řadou 
problémů, které museli rychle vy-
řešit. „Vzpomínám si na počáteční 
potíže s radiovým spojením – pro 
velký počet zasahujících hasičů 
a značného množství potřebné po-
žární techniky. Dále na riziko pádu 
hořících částí střešní konstrukce 
do ulice i pádu na hasiče, zasa-
hující uvnitř objektu. V pozdější 
době i riziko pádů obnažených, 
samostatně stojících, mohutných 
komínových těles objektu,“ uzavřel 
plk. Vakula. Požár se hasičům 
podařilo zvládnout bez rozšíření 
na vedlejší objekty a bez úrazu 
zasahujících hasičů. Příčina požáru 
byla vyšetřovatelem stanovena na 
manipulaci s otevřeným ohněm – 
nedbalost při svařování. Škoda byla 
tehdy majiteli objektu stanovena na 
10 milionů Kč.

por. Bc. Lucie Hložková, plk.
Mgr. Bc. Ladislav Vakula

Výbornou úroveň spolupráce mezi dobrovolnými a profesionálními 
hasiči v době koronavirové pandemie si pochvalují i u našich slovenských 
sousedů. Příkladem byly například „krizové stany“, které vyrostly před 
areálem Fakultní nemocnice v Trnavě. První stan sloužil pro roztřídění 
pacientů před vstupem do objektu nemocnice. Druhý stan poskytl zázemí 
pro lékaře, třetí stan – hasičský byl využitý pro odběry a testování pacientů 
v systému drive – in. Stavbu stanů zabezpečovali profesionální hasiči 
z Trnavy ve spolupráci s členy okolních sborů dobrovolných hasičů. Dob-
rovolní hasiči byli v třídícím stanu k dispozici každý den. Usměrňovali 
občany, vysvětlovali situaci, pomáhali při administraci. Pokud to situace 
vyžadovala, pomáhali i lékařskému týmu. Spolu s profesionálními hasiči 
vykonávali každý den i všechny nutné servisní a udržovací úkony, které 
stanové centrum potřebovalo. V nočních hodinách též zajišťovali strážní 
službu. Čas koronavirové pandemie potvrdil vynikající součinnost mezi 
dobrovolnými a profesionálními hasiči ve Slovenské republice. 

Ilustrační foto HaZZ, dobrovolnihasici.sk

Měšťanský dům, známý také jako Kounicův, byl v České Lípě postaven v roce 1771 
tehdejšími majiteli panství, hrabaty Kounicovými. Postavili ho na místě vrchnosten-
ského pivovaru, který zničily v letech 1611 a 1698 požáry. Dům sloužil jako nové sídlo 
pro úředníky českolipského panství. V dalších letech v něm byla solnice, vojenská 
nemocnice, celnice, české gymnázium a ve druhé polovině 20. století Svazarm. Foto: 
HZS Libereckého kraje

Kdy se mají hasiči postarat o rojící se včely?
hnízdo pod omítkou nebo fasádou nebo v dutině stromu, 
tedy hasiči nevidí na velikost hnízda, je jejich zásah 
neúčinný. Hmyz lze odchytávat pouze tehdy, když není 
rozlítaný (tzn. nejlépe ráno nebo večer). Roj (hnízdo) se 
poté vezme do igelitového pytle, odstřihne se a pomocí 
chemických prostředků se zlikviduje. V případě, že roj 
nejde sebrat a umístit do pytle, je odsán motorovým 
vysavačem. Tento postup byl konzultován s včelaři, 
kteří v něm spatřují výhodu nejrychlejšího, nejčistšího 
a nejjednoduššího zásahu. Důležitá je také denní doba 
zásahu. Roj je v průběhu dne částečně rozptýlen a včely 
se do něho vracejí navečer a právě to je vhodný okamžik 
k jeho likvidaci.

Zdroj HZS PK,
Foto: wiki volné dílo

O hasičském sboru v Rájci na 
okrese Rychnov nad Kněžnou je 
známo, že vždy vykazoval aktivní 
činnost, podílel se na nejedné akci 
obce. Nejinak tomu bylo v soutěž-
ní činnosti. Zhruba před deseti 
lety družstvo mužů patřilo mezi 
stálé účastníky seriálu Podorlické 
ligy, jednu z dílčích soutěží vždy 
pořádal sbor a spojil ji s taneční 
večerní zábavou. Před 4 lety ha-
siči založili oddíl mladých hasičů, 
z původních sedmi členů se tým 
rozrostl na současných 17 aktiv-
ních dětí. Postupně se díky kvalit-
ní přípravě staly stálými účastníky 
celostátní hry Plamen a okresní 
ligy mládeže. Tu pořádá odborná 
rada mládeže při OSH Rychnov 
nad Kněžnou. Tam se mladým 
hasičům podařilo několikrát sta-
nout na stupních vítězů. „Kro-
mě kolektivních soutěží v rámci 
okresu některé děti reprezentují 
svůj sbor a obec dál za hranicemi 
svého okresu v soutěži jednotlivců 

Na prvním místě práce s mladými hasiči
a přivážejí nejedno ocenění. Za 
největší úspěch se dá v loňské 
sezóně považovat celkově druhé 
místo Nikol Libotovské v seriálu 
Východočeských stovek v ka-
tegorii dorostenek,“ připomněl 
hlavní vedoucí Miloš Koutný. 
Jak dále uvedl, mládež podporuje 
hasičský sbor zejména finančně, 
mnohé sportovní vybavení dětem 
hasiči sami vyrobili. Podle slov 
vedoucího tvoří práce s dětmi 90% 
aktivit sboru. K dalším aktivitám 
přispívají soutěžní družstva mužů 
a žen. V loňském roce obě druž-
stva vyhrála okrskovou soutěž 
a zúčastnila se okresního kola 
v požárním sportu. Pro ženy to 
byla vůbec první účast na takové 
soutěži, družstvo mužů skončilo 
na výborném 3. místě z více než 
deseti soutěžních družstev. „Ženy 
soutěží poslední tři roky, tradice 
mužů je od roku 1990, kdy se 
probojovali na krajské kolo v po-
žárním sportu. O sedm let později 

bylo založeno družstvo mladých 
mužů, které se zúčastňovalo pra-

videlně Podorlické ligy další tři 
roky,“ upřesnil starosta sboru Jiří 

Kaplan. Podle slov hasičů by při-
vítali další mladé zájemce o sou-

těžní činnost. Hasiči sami pořádají 
nebo se aktivně podílejí na řadě 
klasických akcí v obci, například 
vítání jara s ochutnávkou domá-
cích výrobků, pálení čarodějnic, 
dětském dni, letním stanování na 
návsi nebo rozsvěcení stromku 
spojeného s vánočním jarmarkem. 
S obcí spolupracují při udržování 
požární nádrže a veřejných pro-
stor, které celoročně využívají 
ke své činnosti. Jsou ochotnými 
pomocníky při dalších činnostech 
a pracích na území obce. Pečují 
o historickou techniku v podobě 
motorové st ř íkačky St rat ílek 
z roku 1935, která byla poprvé vy-
užita k zásahu o dva roky později. 
Příští rok hasiči z Rájce oslaví 110 
let trvání. Obec Rájec patří pod 
Obecní úřad Borovnice. Podle 
hasičů si vycházejí vzájemně 
vstříc a za dosavadní spolupráci 
a podporu upřímně děkují.

Věra Nutilová
Foto: archiv sboru
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Stránky hasičů obce Hostěrádky-Rešov  
www.hasicihosteradky.cz 

V naší pravidelné rubrice se věnujeme náhodně vybraným webovým 
prezentacím sborů dobrovolných hasičů. Tentokráte zamíříme k hasi-
čům do obce se zajímavým názvem: Hostěrádky – Rešov. Nachází se 
v okrese Vyškov v Jihomoravském kraji. Žije zde necelých 900 stálých 
obyvatel. K rébusu skrytém v názvu dodejme pro vysvětlení, že se 
původně jednalo o dvě samostatné obce, Malé Hostěrádky a Rešov. 
Hasičský sbor zde byl založen na ustavující valné hromadě dne 14.pro-
since 1921. Jak zaznamenala kronika, do sboru se tehdy přihlásilo 46 
členů činných a 20 přispívajících. Prvním starostou sboru byl zvolen 
Václav Provazník st. a náčelníkem Jan Robeš st. Nově založené orga-
nizaci věnovali místní legionáři pro začátek 40,- korun a místní chasa 
45 korun z ostatkové sbírky…A my, v Hasičských novinác,h věnujeme 
místním hasičům malou recenzi jejich webové prezentace. Umístěna 
je na doméně prvního řádu. Ve vybavení jí nechybí řada „technických“ 
vychytávek včetně vyhledávače či detailního počítadla přístupů na web. 
Úvodní strana webu je relativně dlouhá (až vám trochu zahoří rolovací 
kolečko myši). Důvodem je umístění některých aktualit hned na úvodní 
straně. V pravé části hlavní stránky vás pak zaujme fotogalerie členěná 
podle jednotlivých let. V oblíbených odkazech nechybí přímé linky 
na obecní úřad, profesionální hasiče kraje a seriál Lidé sv. Floriána. 
V levé části úvodní strany webu je vertikální lišta s hlavními prvky 
obsahové struktury celé virtuální prezentace. Představují například 
mladé hasiče, členy výboru SDH, zásahovou techniku, výroční zprávy 
i dotace, které sbor obdržel v uplynulém období. Co nás na webu ještě 
zaujalo? Odkaz „mail list“, který je tvořen jednoduchým formulářem 
pro přímou komunikaci bez nutnosti posílat hasičům zprávu klasickou 
elektronickou poštou.  

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 květnu 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 května roku 2015. Objevila 
se v něm zpráva z HZS Olomouckého kraje: V květnu 2015 proběhla 
před budovou Regionálního centra Olomouc soutěž TFA Olomouc 2015, 
soutěž o nejtvrdšího hasiče. Podle předpokladů se nejtvrdším hasičem 
stal Lukáš Novák z HZS hl. m. Prahy, který soutěž v Olomouci vyhrál již 
několikrát.  Osmdesát sedm závodníků z celé České republiky z řad jak 
profesionálních, tak i dobrovolných a podnikových hasičů se postavilo na 
start této velmi fyzicky náročné soutěže. Mezi soutěžícími bylo také šest 
cizinců (2 Poláci a 4 Slováci) a jedna žena. Hasiči startovali v kompletním 
zásahovém oděvu za použití dýchacího přístroje jako zátěže. Nejprve dole 
před budovou Regionálního centra Olomouc plnili silové disciplíny, které 
byly rozděleny do tří úseků, a na závěr vyběhli až do 18. patra výškové 
budovy. Váha dýchacího přístroje je minimálně 9,5 kg. 

 Zdroj foto: pozary.cz

na displeji telefonu či obrazovce počččcítacče: 

www.facebook.com/hasicskenoviny

www.hasicskenoviny.cz
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PAVLIŠ A�HARTMANN - výroba�a�prodej�požární�techniky

Sídlo�firmy:
Pavliš a�Hartmann,�spol.�s�r.o
V�Telčicích�249
53312�Chvaletice

tel.:�����+420�466�985�890-2
fax.:����+420�466�985�367
mob.:�+420�602�661�103
office phhp.cz
www.phhp.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

Ročník 27., číslo 08-2016, 22. dubna 2016 Vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Hala JablonecVypalování porostů 
– každoroční evergreenna str. 8 na str. 5

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)

ˇ ˇ

„Stěhovák Bob“ – Jednu z posledních dodávek zdravotnického materiálu do Zlína 
v rámci opatření proti šíření koronaviru pomáhali vykládat profesionální i dobrovolní 
hasiči. Tentokrát si hasiči ze stanice Zlín přivezli na pomoc nakladač BOBCAT, po-
mocí něhož vyložili palety zdravotnického materiálu z kamionu a umístili do budovy 
Krajského úřadu Zlínského kraje.

por. Mgr. Lucie Javoříková, tisková mluvčí HZS Zlínského kraje 

Na žádost hejtmana Karlo-
varského kraje připravili hasiči 
objektovou dezinfekci části areálu 
nemocnice v Chebu. Takto roz-
sáhlou dezinfekci prostorů zatím 
nikde hasiči nedělali. Využili tak 
zkušeností kolegů z Jihomorav-
ského kraje a Moravskoslezského 
kraje, kteří podobou činnost již 
prováděli. Kolegové z Moravsko-
slezského kraje mají k dispozici 
generátory dezinfekce, přístroj 
s označením swinghof SN 50, 
který tlakem rozprašuje desinfekci 
ve formě aerosolu. Tyto kapénky 
dokážou zaplnit celý prostor, který 
je nutný dezinfikovat. Tento postup 
vyžaduje, aby prostory určené pro 
očistu byly bez osob, nemocnice 
tak musela dva pavilony vyprázd-
nit. Podařilo se přesunout všechny 
pacienty do okolních nemocnic či 

Stavba nové hasičské stanice 
v Holešovicích je v plném proudu 

V pondělí 4. května 2020, v den 
svátku svatého Floriána, byl do 
funkce ředitele pražských hasičů 
uveden plk. Ing. Luděk Prudil. 
Do funkce ho slavnostně uvedl 
generální ředitel HZS ČR, gene-
rálporučík Ing. Drahoslav Ryba 
a náměstek generálního ředitele 
pro řízení lidských zdrojů po-
věřen zastupováním plk. doc. 
JUDr. František Vavera, Ph.D., 
LL.M. Slavnostního aktu, který 
proběhl na centrální stanici před 
nastoupenou jednotkou a dalšími 
příslušníky, se zúčastnili zástupci 
MV–generálního ředitelství HZS 
ČR, HZS Libereckého kraje a ve-
dení HZS hl. m. Prahy. Plukovník 
Ing. Luděk Prudil přichází k praž-
skému sboru z HZS Libereckého 
kraje, kde byl ředitelem od 1. září 
2015. Svou profesní kariéru začal 
1. září 1989 na Ministerstvu vni-
tra – hlavní správě Sboru požární 
ochrany, kde byl zejména pověřen 

propustit z léčení domů, ve čtvrtek 
dopoledne tak bylo možné zahájit 
samotný zásah. Skupina hasičů 
z Moravskoslezského kraje doplně-
na o kolegy hasičů ze stanic Cheb 
a Sokolov postupně v ochranných 
oblecích vydezinfikovala všechna 
určená patra tří areálů nemocnice, 
bylo nutné aplikovat aerosol do 
všech prostorů. Dezinfekce několik 
desítek minut po aplikaci působí, 
po odvětrání je možné opět prosto-
ry nemocnice normálně používat. 
Práce na dezinfekci pokračovaly 
celý den, kdy se podařilo apliko-
vat dezinfekční aerosol do všech 
určených prostorů. Ve večerních 
hodinách byla dokončena očista pa-
vilonů A, B a C. Po odchodu zasa-
hujících hasičů z místa dezinfekce 
bylo nutné všechny důkladně de-
kontaminovat, včetně zachytávání 

a pokračuje bez výrazného zdrže-
ní. Pražští hasiči se tak konečně 

vybudováním republikového ope-
račního střediska požární ochrany. 
Dále působil jako vedoucí operač-
ního střediska MV–generálního 
ředitelství HZS ČR a později zde 
vykonával funkci ředitele odboru 
operačního řízení. Podílel se na 
vybudování systému prevence 
závažných havárií a havarijního 
plánování v České republice. Ak-
tivně spolupracoval na přípravě 
a prosazení tzv. krizové legislativy 
(zákon o IZS, zákon o krizovém 
řízení) a celé řady dalších právních 
předpisů, realizaci projektů v rám-
ci programu „Jednotná úroveň 
informačních systémů operačního 
řízení a modernizace technolo-
gií pro příjem tísňového volání 
základních složek IZS“ spolufi-
nancovaných ze strukturálních 
fondů EU. Své dlouholeté zkuše-
nosti a znalosti zúročil při řízení 
ústřední koordinace záchranných 
a likvidačních prací při mimořád-

Hasiči dezinfikovali části chebské nemocnice

Holešovická hasičská stanice roste jako z vody

Nový velitel pražských hasičů

vody používané na dekontaminaci. 
Po celou dobu zásahu byly na místě 
společně s hasiči také zástupce kar-
lovarské krajské nemocnice, pod 

dočkají nové stanice na půdorysu 
provizoria z válečného období. 
Stavbě se přizpůsobila i jednotka, 
která zde slouží v provizorních 
podmínkách. V levé části areálu 
zůstala původní velitelská budova, 
která byla nově napojena na obytné 
buňky a garáž pro stání hasič-
ských vozidel. Provizorní zázemí 
umožní 12 hasičům v každé ze tří 
směn sloužit v poměrně slušných 
podmínkách. Stanice je na stra-
tegickém místě, proto je důležité 
zachovat výjezd i z místa stavby. 
Druhá část rozdělené jednotky 
pak našla útočiště na zbrojnici 
dobrovolných hasičů v Letňanech. 
Výstavba nové hasičské stanice je 
rozdělena na dvě etapy. V první 
etapě vznikne nová budova s po-
plachovým výjezdem tvořená gará-
žemi výjezdových vozidel, mycím 

ných událostech značného rozsahu 
ve štábu MV–generálního ředi-
telství HZS ČR, např. při požáru 
rafinerie v Litvínově v roce 1996, 
při povodních v roce 2002, 2006, 
2010 a 2013, při orkánech Kyrill 
2007, Emma 2008, výbuchu mu-
ničních skladů ve Vrběticích 2014 
nebo také při realizaci operací 
humanitární pomoci do zahraničí 
v posledních 20 letech. V letech 
2015–2020 se v Libereckém kraji 

kterou nemocnice v Chebu spadá, 
a také zástupci hygienické stanice. 

HZS KK

boxem, technickými místnostmi, 
sklady a kompletním zázemím pro 
26 hasičů sloužících ve 24 hodino-
vém provozu. Následně v druhé 
etapě bude postavena administra-
tivní budova pro veřejnost včetně 
multifunkčního prostoru. Výstavba 
stanice by měla být dokončena 
v roce 2021. V roce 1942 v období 
protektorátu Čechy a Morava bylo 
v Praze ve velmi krátké době vysta-
věno sedm dřevěných stanic provi-
zorního typu k ochraně důležitých, 
zejména průmyslových částí Prahy. 
Celodřevěná montovaná stavba 
s plánovanou životností deset let 
je složena z prefabrikovaných dílů, 
které v tehdejší době umožňovaly 
určitou variabilitu pro různé účely 
staveb.

Zdroj textu a  foto hzscr.cz

velmi aktivně podílel na řízení 
celé řady mimořádných událostí 
značného rozsahu, ty největší 
z nich jsou např.: rozsáhlé lesní 
požáry při velkém suchu na Čes-
kolipsku 2018, rozsáhlá evakuace 
4 500 osob při nálezu nevybuchlé 
munice z 2. světové války v centru 
Liberce 2019 nebo při orkánech 
Herwart 2017 a Eberhard 2019.

Zdroj textu a foto HZS ČR

V první linii se v uplynulých 
týdnech ocitli i dobrovolní hasiči, 
kteří zdatně sekundují profesio-
nálům. A to ve svém volném čase 
a bez nároku na odměnu. Na jejich 
přínos upozorňuje Velkopopovic-
ký Kozel a jako poděkování za 
mimořádnou práci a nasazení jim 
věnuje várku Hasičského speciálu. 
Dobrovolní hasiči během nou-
zového stavu pomáhají ve svém 
osobním volnu. Někteří šili rouš-
ky, jiní rozváželi obědy seniorům 
nebo dezinfikovali veřejná místa, 
to vše bez nároku na odměnu. 
„Jejich nasazení během krize si 
velmi vážíme a oceňujeme ho. Pro-
to jim jako poděkování za jejich 
práci a obětavost věnujeme várku 

Poděkování první linii
Hasičského speciálu, kterým si 
pak, až to bude za námi, společně 
připijeme na zdraví,“ vysvětluje 
Vojtěch Homolka, sládek velko-
popovického pivovaru. 

K poděkování vyzývá Kozel 
i veřejnost. Na webových strán-
kách www.dobracidekujem.cz 
může každý ocenit dobrovolné 
hasiče ve svém městě nebo vesnici 
za to, jak se zapojili do boje proti 
koronaviru, a přidat osobní podě-
kování nebo vzkaz. „Na začátku 
června pošleme konkrétním sbo-
rům sud polotmavého Hasičského 
speciálu spolu s poděkováním. 
Předpokládáme, že hasičům ro-
zešleme celkem 1 500 sudů,“ 
doplňuje sládek.
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Krátce před půl třetí ráno dne 
6. května přijalo krajské operační 
a informační středisko hasičů 
hlášení o požáru v areálu firmy 
v Polici nad Metují, ulice 17. 
listopadu. Průzkumem na místě 
události hasiči zjistili, že požárem 
je zasažena průmyslová hala včetně 
střechy objektu. Požár se dostal 
do pokročilé fáze a probíhalo 
zde intenzivní hoření. Jednotky 
zahájily okamžitě hasební zásah 
a zároveň se soustředily na ochranu 
a ochlazování okolních objektů. 
Byl vyhlášen druhý a následně 
třetí stupeň požárního poplachu, 

Velký požár průmyslového objektu v Polici nad Metují 
na místě události zasahovalo cel-
kem 16 jednotek požární ochrany, 
vystřídalo se zde asi 35 kusů 
zásahové techniky. Práci hasičů 
se zkomplikovala, když se vlivem 
požáru postupně začínaly propadat 
stropy a větší část konstrukce haly 
tak byla zborcená. Z toho důvodu 
musel probíhat hasební zásah 
převážně zvnějšku, a to z výškové 
techniky a střechy okolních objek-
tů. Z výškové techniky měli hasiči 
na místě k dispozici dva automo-
bilové žebříky ze stanic Náchod 
a Broumov a také automobilovou 
plošinu Bronto z centrální stanice 

Ve středu 6. května v ranních 
hodinách byl nahlášen požár naší 
provozovny č. 2 v Polici nad Metují.

V počátku nebyla zasažená 
plocha větší než 500 m2, ovšem 
následně díky mohutnému větru 
a komplikovaným podmínkám 
hašení došlo i přes obrovskou snahu 
desítek hasičů k rozšíření požáru na 
násobné plochy. V tento moment 
začal boj o záchranu dalších na-
vazujících hal, ve kterých byla již 
umístěna technologie za desítky 
milionů korun, navíc s velkým 
podílem plastů a hrozilo, že bude 
zasažena kompletně celá továrna. 
Po příjezdu plošin z Hradce Krá-
lové, které dávkují 2 m3/min došlo 
ke krátkodobému zlepšení, ovšem 
díky padajícím konstrukcím a stře-
chám byl zamezen vnitřní přístup 
a velké drama pokračovalo. Velitel 
zásahu plk. Ing. David Pouč zvolil 
správnou strategii, aby se zabránilo 
šíření požáru dále a to se opravdu 
podařilo. Celkově plameny zcela 
zničily plochu větší než 6 000 m2, 

Firma HAUK děkuje hasičům za jejich nasazení
technologie v sousedících halách 
byla zachráněna a dalších více než 
9 000 m2 výrobních ploch bylo 
zachráněno za což patří díky všem 
účastníkům zásahu, kterých bylo 
více než 100 z těchto obcí a měst:

HZS stanice Náchod, HZS stani-
ce Broumov, HZS stanice  Hradec 
Králové, JSDH Police nad Metují, 
Žďár nad Metují, Velké Petrovice, 
Suchý Důl, Hronov, Machov, Velké 
Poříčí, Teplice nad Metují, Červený 
Kostelec, Česká Metuje, Dolní 
Radechová, Radvanice, Meziměstí.

Ještě jednou děkujeme za 
enormní nasazení všech a jsme 
rádi, že nikdo nebyl zraněn. Zá-
roveň chceme poděkovat vedení 
města Police, za pomoc během 
požáru, starostovi Jiřímu Beranovi 
a místostarostovi Jiřímu Škopovi. 
Řada okolních firem se nabízela 
s nabídkou pomoci a solidarity. 
Příčina se nadále vyšetřuje.

Hradec Králové. Vzhledem k tomu, 
že celý zásah probíhal v dýchací 
technice, byl na místo události 
vyslán také protiplynový kontej-
ner z centrální hradecké stanice 
pro doplňování tlakových lahví do 
dýchacích přístrojů. Z haly stoupal 
ještě během celého dopoledne hus-
tý kouř. Starostové okolních obcí 
byli vyrozuměni s doporučením, 
aby lidé v okolí nevětrali. Okolní 
prostor monitorovala mobilní che-
mická laboratoř Institutu ochrany 
obyvatelstva z Lázní Bohdanče, 
žádné škodlivé látky v ovzduší 
však přístroje nezachytily. V ná-

ročných podmínkách se jednotkám 
podařilo požár lokalizovat po 
devítihodinovém zásahu kolem 
11:30 hod., okolní haly zůstaly před 
ohněm uchráněny. Tím však práce 
hasičů na místě neskončila. Nadále 
probíhalo dohašování ohnisek, 
jednotky museli zároveň rozebírat 
části konstrukce haly. Při požáru 
se zranil jeden dobrovolný hasič, 
který se nadýchal a byl ošetřen 
ZZS. Během nočních hodin došlo 
k redukci jednotek na místě udá-
losti, přes noc zde zůstala místní 
dobrovolná jednotka z Police nad 
Metují. Na místě byli od nočních 

Na začátku byl střemhlavý let 
více než metrového světlého hada 
z desátého patra obytného domu 
v Ostravě-Zábřehu, na závěr ne-
obvyklá hasičská anketa, komu 
vlastně ten had patří. Letícího 
hada zahlédl soused z balkonu 
osmého patra činžáku a hned vo-
lal na tísňovou linku hasičů. Do 
ulice Kosmonautů proto vyjela 
jednotka HZS Moravskoslezského 
kraje ze stanice v Ostravě-Pří-
voze, specializovaná a vybavená 
vedle obvyklé hasičské zásahové 
činnosti na záchranu či odchyt 
nejrůznějšího tvorstva. Po zkon-
taktování s oznamovatelem hasiči 
brzy nalezli v trávě před domem, 
kde měl had ležet – více než metr 
dlouhou užovku albína, nejedova-

Hasiči v Pohledu na okrese Ha-
vlíčkův Brod dlouhé roky pracují 
s mladými hasiči. Také loňský rok 
byl ve znamení úspěšných vystou-
pení na soutěžích. Děti jsou zapoje-
ny ve hře Plamen, probojovaly se na 
krajské kolo. V Havlíčkobrodském 
turné mladých hasičů v požárním 
útoku stanula mladší kategorie na 
druhém místě a starší tým na místě 
pátém. Na Mistrovství republiky ve 
Svitavách si skvěle vedl dorostenec 
Petr Eis, který ve dvojboji obsadil 
4. místo. Také v Rebel Havlíčkob-
rodské lize mládeže v požárním 
útoku se umístili dorostenci v ka-
tegorii smíšený dorost na nejvyšším 
stupínku. „Musím dodat, že doros-
tenci již potřetí zopakovali úspěšné 
soutěžní tažení v lize, z dvanácti 
soutěží zvítězili v deseti případech 
a nejlepší čas na dvě hadice B se 
zastavil na čase 16,77 s,“ upřesnil 
místostarosta sboru Jiří Farka. 
Vedoucí ve složení Aneta Kudlo-
vá, Lenka Freudenreichová, Jan 
Šidlák a Jiří Tecl pracují se starším 
a mladším družstvem. Dorostence 
trénují Jakub Vašíček a Pavel So-
botka. Podzimní závod hasičské 
všestrannosti přinesl stříbro hlídce 
mladšího týmu ze 45 hlídek, starší 
brali bronz a šestnácté místo z 55 
hlídek. Loňský soutěžní rok byl 
úspěšný také pro muže a ženy, 
v havlíčkobrodské Rebel lize ženy 
obsadily druhé a muži čtvrté místo. 
„Potěšilo nás, že ženy dosáhly nej-
lepšího času 17,05 s, muži zazářili 
nejlepším časem v požárním útoku, 
který se rovnal 17,60 s. Celkem 
tým A mužů letos absolvoval 25 

„Létající had“ v ulici Kosmonautů Pohled k hasičům do Pohledutou, klidnou a patrně i nezraněnou. 
Hasiči ji bez problémů odchytili 
a začali vyzvídat u dveří bytů v pa-
trech nad oznamovatelem, zda jim 
nechybí had. Lidé byli po otázce 
typu: „Dobrý den, chováte hady?" 
viditelně překvapení, někteří hle-
dali skrytou kameru, někteří jen 
pokrčili rameny. Viditelně překva-
pený byl i jeho skutečný chovatel, 
který se šel po výzvě hasičů, co 
dělá jeho had, nejprve přesvědčit, 
že mu had skutečně unikl z terária. 
Po krátké chvíli se vrátil k bytovým 
dveřím s odpovědí, že „had není 
doma“. Ale jeho mírumilovná 
užovka svůj dobrodružný (vý)let 
přečkala bez úhony…

HZS MSK
Foto Tomáš Lach

soutěží, ženy 15 soutěží a veteráni 
5 soutěží,“ uvedl velitel sboru Ja-
kub Vašíček. V říjnu zorganizoval 
sbor tradiční sběr železného šrotu, 
provizorní místo u dětského hřiště 
bude sloužit na fotbalovém hřišti 
jako sklad materiálu a v hasičárně 
připravili místo pro nový požární 
automobil. První akcí letošního 
roku byl třetí ročník Novoroční 
vycházky podél řeky Sázavy do 
Pohledských Dvořáků, Termesiv 
a Dvorků. S hasiči se rádi prošli 
mnozí obyvatelé obce.

 Začátkem roku 2020 bylo 
v SDH 82 členů, z toho 31 mužů, 
25 žen, 26 dětí a 5 čestných členů. 

V objektu bývalých kasáren 
v Rychnově nad Kněžnou začalo 
fungovat v úterý 19. 5. 2020 odbě-
rové místo pro více než dva tisíce 
polských zaměstnanců závodu 
ŠKODA AUTO Kvasiny, kteří zde 
budou testováni na koronavirus. 
Po dohodě s Královéhradeckým 
krajem poskytl potřebné zařízení 
i HZS Královéhradeckého kraje. 
V pondělí 18. 5. 2020 pomohli 
rychnovští profesionální hasiči se 
stavbou a přípravou odběrového 
místa. Pro potřeby automobilky 

Soutěžní družstva se začala při-
pravovat na novou sezonu, v únoru 
hasiči uspořádali dětský karneval 
v pirátském duchu, doplněný byl 
soutěžemi, hrami a tancem. Začaly 
dokončovací práce na káře určené 
pro výjezdovou jednotku, v plánu 
jsou tyto akce: Čistá Vysočina, 
Čistá řeka Sázava, sběr kamení. 
„Plánovali jsme letos mnohé, 
například dubnové oslavy 140 let 
založení sboru. Moc jsme se těšili. 
V plánu byl také křest nového 
automobilu, okrsková soutěž. 
Všechno zhatil, obdobně jako všem 
hasičům v ČR, zákeřný Covid-19. 
Zůstáváme ale optimisty, věříme, 

hodin a během dne také vyšetřova-
telé hasičů. Příčina vzniku události 
je nyní stále předmětem vyšetřová-
ní. Vyšetřovatelé HZS Královéhra-
deckého kraje budou spolupracovat 
spolu s odborníky Technického 

ústavu požární ochrany a Policií 
ČR. Škoda, kterou požár způsobil, 
byla předběžně odhadnuta na 100 
milionů korun.

Zdroj HZS 
Královéhradeckého kraje

že bude líp a že budeme moci znovu 
pořádat akce a soutěže, scházet se 
s mládeží a uspořádat odložené 
oslavy,“ připomněl Jiří Farka. 
„Máme bezproblémovou spoluprá-
ci s obecním úřadem, zámkem Po-
hled, TJ Sokol a Českým červeným 
křížem a mnoha sponzory. Vážíme 
si pomoci a podpory fanoušků 
a všech lidí, kteří nám každoročně 
nezištně pomáhají a stojí při nás. 
Každému z nich patří velký dík. 
Chceme všechny ubezpečit, že 
jim budeme vracet stejnou mincí,“ 
dodal starosta sboru Milan Hejkal. 

Věra Nutilová
Foto: archiv VN

uvolnil HZS KHK například štábní 
kontejner, nafukovací stan a další 
nožové stany, ve kterých budou 
provádět pověření pracovníci 
samotné odběry a zároveň budou 
sloužit jako zázemí. Testování se 
bude konat od 8:00 do 15:00 a ukon-
čeno by mělo být k 31. 5. 2020. Na 
místě budou přítomni vždy dva 
příslušníci ze stanice Rychnov nad 
Kněžnou, kteří budou pomáhat 
s chodem provozu a zázemí. Hasiči 
budou například zajišťovat pomoc 
při svlékání a oblékání personálu 

do osobní ochranných prostředků, 
dezinfekci prostor a další činnosti 
spojené s provozem odběrového 
místa. Plošné testování se týká 
jak kmenových, tak agenturních 
zaměstnanců, zajišťuje jej společ-
nost ŠKODA AUTO a proběhne 
pod záštitou Královéhradeckého 
kraje, města Rychnov nad Kněž-
nou, nemocnice v Rychnově nad 
Kněžnou, Hasičského záchranného 
sboru Královéhradeckého kraje 
a Policie České republiky v prosto-
rách bývalých kasáren v Rychnově 

nad Kněžnou v Jiráskově ulici. 
Negativní výsledek testu umožní 
polským zaměstnancům (pendle-
rům) návrat do zaměstnání.

Martina Götzová, 
tisková mluvčí HZS 

Královéhradeckého kraje 
Foto: HZS Královéhradeckého 

kraje

Za využití informací 
společnosti ŠKODA AUTO 

Mediální kontakt za ŠKODA AUTO: 
Mgr. Martina Gillichová 

Hasiči pomáhají na odběrovém místě v Rychnově nad Kněžnou
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Tajenka dnešní křížovky je vztažena k městu 
Brielle, od roku 1985 partnerskému městu čes-
kého Havlíčkova Brodu. Brielle postihl v květnu 
roku 1524 katastrofální požár, který na nějaký 
čas utlumil rozvoj tohoto významného obchod-
ního střediska (specializovaného zejména na 
kontakty se Švédskem). Můžete si prohlédnout 
městský znak Brielle, jehož ulicemi pochodoval 
před 496 lety rozlícený „červený kohout“. Státní 
příslušnost města však neprozradíme (je tajen-
kou naší křížovky). 

ZAUJALO NÁS...

Ukončení činnosti v rámci  
„Operace letadlo“

20. března 2020 přistálo na Letišti Václava Havla první letadlo 
s nákladem ochranných prostředků, které bylo potřeba vyložit, 
odvést do skladu v Opočínku, přepočítat a rozdistribuovat do všech 
krajů celé České republiky. Celkem se na této akci ze strany HZS 
ČR podílelo 250 hasičů, kteří se střídali ve dvou směnách. 2 000 
tun materiálu, jako byly roušky, respirátory, rukavice, ochranné 
obleky a brýle, a další, bylo naloženo postupně do 620 nákladních 
aut, která najezdila přes 350 000 km. Po téměř 50 dnech se technika 
Záchranného útvaru HZS ČR vrátila zpátky na své základny. 

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

1. Mezi místa nouzového ubytová-
ní patří např.:

a) kempy, rekreační zařízení,
b) internáty a studentské koleje,
c) základna humanitární pomoci.

2. Minimální plocha pro základnu 
humanitární pomoci s kapaci-
tou 150 osob je:

Ubytování evakuovaných osob patří mezi opatření nouzového přežití. 
Jedná se o zajištění náhradních ubytovacích kapacit pro evakuované oby-
vatelstvo, které bylo v důsledku mimořádné události nebo krizové situace 
nuceno opustit své obydlí.

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

Otestujte si své hasičské znalosti

a) 300 × 300 metrů,
b) 150 × 250 metrů,
c) 200 × 200 metrů.

3. Místo nouzového ubytování by 
mělo poskytnout minimálně:

a) 4 m2 na osobu,
b) 5 m2 na osobu,
c) 2 m2 na osobu.

4. Místo nouzového ubytování 
musí být vybaveno:

a) výpočetní technikou s tiskárnou,
b) telefonem, popř. i jinými komu-

nikačními prostředky,
c) megafonem.

5. Členové jednotky se podílí ze-
jména na:

a) přepravě osob z evakuačních 
středisek do míst ubytování,

b) zabezpečení míst pro ubytování 
evakuovaných osob,

c) uložení cenností evakuovaných.

Správné odpovědi: 1c, 2b, 3a, 4b, 5a
Ubytování evakuovaných osob, nouzové ubytování

Požár v Brielle v květnu 1524 

V pardubické Skutči se nachází 
jeden z 11 skladů SOZ. Od 8. 3. 2020 
se zdejší pracovníci, v souvislosti 
s opatřeními proti šíření nákazy 
novým koronavirem, podíleli na 
distribuci ochranných prostředků, 
které vydávaly HZS krajů s určením 
pro krajská zdravotnická zařízení.   

Celkem 45 pracovníků SOZ roz-
distribuovalo od 8. 3. 2020 po celé 
ČR 15 nákladními automobily přes 
30 milionů kusů ochranných pro-
středků a přes 100 palet s desinfekč-
ními prostředky.  Po příletu prvního 
letadla v rámci leteckého mostu (20. 
3. 2020) hned následující den začali 

5. dubna 2020 opustil naše řady 
v třiadevadesáti letech stále činný 
člen Sboru dobrovolných hasičů 
Mnetěš Zasloužilý hasič František 
Kubricht (narozen 8. února 1927). 
„Osobně jsem ho poznal koncem 
80. let na výroční valné hromadě 
našeho sboru, kam přijel jako 
zástupce okresu,“ vzpomíná na 
Františka velitel okrsku Dolní 
Beřkovice Luboš Šťastný. „Poz-
ději, když jsem byl zvolen do 
vedení našeho sboru jako starosta 
SDH Libkovice pod Řípem, tak 
se mi stal velkým pomocníkem 
a rádcem. Vždy měl perfektně 
připravené zprávy se všemi novin-
kami. On měl vždy co říct a každý 
si ho moc vážil.“ Od 1. ledna 1949 
byl dlouholetým členem ve svém 
mateřském sboru a řadu let také 
v Okresním sdružení hasičů Lito-
měřice. Celkem 29 let vykonával 
funkci předsedy kontrolní revizní 
rady. Přes třicet let vykonával ve 
výkonném výboru SDH okrsku 
č. 10 Horní Beřkovice jednatele 
až do své smrti. Nechyběl snad 
na žádné soutěži nebo jiné akci 
pořádané hasiči okrsku nebo 
obce. Pokud to bratru Kubrichtovi 
zdravotní stav dovoloval, jezdil ve 
svém voze po okolních sborech 
bez nároku na finanční vyrovná-
ní. Pro hasiče doma na počítači 
vytvářel čestné uznání, diplomy 
na soutěže, plakáty, telefonní 
seznamy sborů okrsku a další. 
Naposledy vypisoval děkovné 
a účastnické listy k Prvnímu 
setkání hasičů pod Řípem 28. 
října 2019. Za svou obětavou práci 
dostal mnoho ocenění, včetně 
Řádu svatého Floriána a čestného 
titulu Zasloužilý hasič. Přes svůj 
pokročilý věk, byl letos v únoru 
na výroční valné hromadě okrsku 
znovu zvolen do funkce jednatele 
okrsku. 9. dubna 2020 se zástupci 
podřipských hasičů přišli rozloučit 
k obřadní síni v Roudnici nad La-
bem, kde mu naposled zahoukali 
a vzdali poslední hold. Čest jeho 
památce. 

Josef Pepa Nitra, starosta 
Podřipské hasičské župy

s rozvozem materiálu do HZS krajů. 
Kromě distribuce ochranných pro-
středků pro hasiče a ministerstva, 
měli kolegové ze SOZ také na starost 
distribuci ochranných masek a filtrů, 
které rozváželi na HZS krajů, a které 
byly určeny pro krajská zdravotnic-
ká zařízení

Kromě těchto činností se SOZ po-
dílel také na zajištění provozu kont-
rolních stanovišť na hranicích, pev-
ných odběrových míst, lůžkových 
kapacit (vybavením přenosných 
lehátek, spacáků a lůžkovin) pro 
pracovníky v důležitých provozech 
státu (vězeňská služba, prvky kritic-

ké infrastruktury, apod.). Poslední, 
šestnáctý výdej materiálu, určený 
pro hasiče ve všech krajích, odbavili 
pracovníci SOZ dne 6. května.  

S útlumem opatření proti korona-
viru se bude pomalu vracet činnost 
k normálu také v SOZ. Veškerý 
zapůjčený materiál bude pečlivě 
zkontrolován a připraven pro další 
použití, případně budou doplněny 
spotřebované zásoby tak, aby hasiči 
byli znovu dobře připraveni pro 
případ další vzniklé mimořádné 
události.
plk. Mgr. Rudolf Kramář, vedou-

cí pracoviště komunikace, MV-
-GŘ HZS ČR 

  

Zemřela legenda 
podřipských hasičů

Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR



Pozvánka do Hasičského 
muzea v Drahňovicích  Společně to zvládneme!

Dobrovolní hasiči okresu Česká 
Lípa začali aktivně pomáhají při 
virové pandemii covid–19. Ve Svoj-
kově se do činnosti zapojilo 30 členů 
SDH, hlavními činnostmi od března 
2020 bylo obstarání textilního ma-
teriálu a příprava pro šití roušek. Při 
tom spolupracovali s vietnamskou 
komunitou v České Lípě. Společně 
ušili více jak 500 roušek, polovinu 
z nich vytvořila varianta s „kapsou“ 
pro nanofiltr. „Postupně jsme je roz-
váželi členům výjezdové jednotky, 
obsluze obchodu ve Svojkově, kam 
jsme navíc dodali k volnému odběru 
občanům 242 roušek. Rozvezli jsme 
je seniorům nad 65 let v obci, do 
Okresní nemocnice v České Lípě 
a Krajské nemocnice v Liberci, 
domova seniorů v Mimoni a do 
několika okolních obcí,“ uvedl mís-
tostarosta sboru Petr Junek. Zdejší 
hasiči se postarali ve spolupráci se 
zastupitelstvem obce o rozvoz dez-
infekčních prostředků všem obyva-
telům. Jednotka zajistila nouzový 
zdroj elektrické energie po dobu 
výpadku dodávky proudu v obci. 
Starosta SDH Robert Sedlák ve spo-
lupráci s Obecním úřadem zajistil 
15 respirátorů PPF2(3M) pro členy 
jednotky. „Neunikly nám ani veli-
konoční svátky, nazdobili jsme naší 
cisternu, z finančních prostředků 
sboru nakoupili velikonoční balíčky 
a rozvezli je všem dětem v obci. 
To vše za dodržení hygienických 
opatření definovaných Krajskou 
hygienickou stanicí v Liberci,“ 
konstatoval. „V Novém Boru jsme 
na žádost ředitelky Senior centra 
a Města Nový Bor provedli dezinfi-
kování prostor centra a pokračovali 

Náš seriál o hasičských mu-
zeích v České republice vás ten-
tokráte zavede do středočeských 
Drahňovic. Muzeum stojí od 
roku 2005 na drahňovické návsi. 
Upozorňuje na tradici dobrovol-
ných hasičů a názornou formou 
popisuje historii místního sboru 
dobrovolných hasičů. Malému 
muzeu, které tvoří de facto ze tří 
stran prosklená místnost, domi-
nuje historická ruční čtyřkolová 
stříkačka. Doplňují ji další expo-
náty: uniformy, hasičské náčiní 
apod. Komu by se zdálo, že je 
drahňovické hasičské muzeum 
příliš malé, nechť prosím uváží, 
že Drahňovice mají necelou stov-
ku stálých obyvatel. Dobrovolní 
hasiči zde mají tradici od roku 
1892. Sbor byl založen s počtem 
22 členů. Jeho zakladatelem byl 
tehdejší starosta obce Jan Škvor. 
Byl také zakládajícím členem 
hasičské župy divišovské a členem 
hasičského sboru plných 33 let. 
V roce 1899 byla zakoupena nová 
stříkačka za 50 zlatých a hned 
prvním rokem byla využita při 

s dezinfekcí Domova s pečovatel-
skou službou. Dekontaminací prošly 
rovněž dva objekty krajské příspěv-
kové organizace Ostara, v nichž žijí 
zdravotně postižení občané. Podle 
dohody SDH a vedení města bude-
me s dezinfekcí objektů pokračovat 
nadále,“ upřesnil starosta hasičů Jan 
Hlavina. K hodnocení se přidala 
starostka hasičů Jiřina Jonášová 
z Nového Oldřichova. „Sehnali jsme 
si materiál a ušili dvě stovky roušek, 
zajišťovali jsme ochranné pomůcky 
pro seniory. Kromě hasičů se k nám 
ochotně přidali i nečlenové sboru.“ 
Podle vyjádření Radka Pecinovské-
ho z SDH Jablonného v Podještědí 
byli vysláni HZS Libereckého kraje 
pro dezinfekci a roušky. Rozváželi 

hašení požáru v Dalovech, Tře-
mošnici, Choraticích, Otrybech, 
Divišově, Všechlapech a Peříčku. 
Viděno touto optikou, se nám 
Hasičské muzeum v Drahňoviích 
jeví jako „Velké malé muzeum“. 
A jak došlo ke zřízení muzea? Po-
dívejme se do roku 2010 a dejme 
slovo tehdejšímu (i současnému) 
starostovi Františkovi Košatovi, 
který tehdy pro regionální tisk 
vybudování muzea okomentoval 
těmito slovy: „Nápad dostalo 
několik místních nadšenců, kteří 
jej dovedli až k zdárnému konci. 
Za prosklenou stěnou vidíte starou 
historickou stříkačku, která dříve 
stála ve stodole. Místní obyvatelé 
si řekli, že by byla škoda, kdyby 
ji lidé neviděli. Nejprve to chtěli 
řešit přístřeškem, ale vzhledem 
k tomu že lidé jsou nenechaví, 
muzeum raději prosklili a zajistili 
bezpečnostním zařízením proti 
krádežím.. Místní jsou na hasič-
skou historii patřičně pyšní!“

Zdroj foto: wikipedia, 
Posázaví 

je zejména v Domech pečovatelské 
služby a seniorů v rámci okresu Li-
berec do Hodkovic nad Mohelkou, 
Českého Dubu, Hrádku nad Nisou 
a Jablonného v Podještědí. „Moc 
rádi jsme pomohli Obecnímu úřadu 
a lidem v obci. Ženy z Kunratic 
včetně hasiček ušily roušky, pomá-
hali jsme s jejich praním, sušením 
a žehlením a roznášením po vesnici. 
Rozdělovali jsme a distribuovali 
dezinfekce a plnili další úkoly podle 
požadavku starosty obce,“ připo-
mněl starosta SDH Radek Kettner. 
V Kamenickém Šenově, jak sdělila 
starostka hasičů Lenka Dvořáková, 
šili roušky dvě manželky členů 
sboru nejen pro občany, ale také 
sbor. Vozidlem vyzvedli dezin-

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.

Koupím ARO M461 – ideálně v pojízdném stavu a s TP a SPZ. 
Nabídky prosím na tomaspacal@seznam.cz  

fekce na HZS Liberec a rozváželi 
je do zařízení sociálních služeb, 
obecním a městským úřadům 
a jednotkám požární ochrany do 
Cvikova, Nového Boru, Kamenic-
kého Šenova a Sloupu v Čechách. 
Hasiči v Brništi provádějí průběžně 
dezinfekci veřejných prostranství, 
autobusové a vlakové zastávky, 
obchody s potravinami, prostory 
Obecního úřadu, pošty a lékaře, 
veřejná hřiště „Jednotka provádí 
i dezinfekci veřejného prostranství 
(autobusové a vlakové zastávky, 
obchody s potravinami, prostory 
úřadu, pošty a lékaře, veřejná 
hřiště. Tato preventivní opatření 
budeme provádět preventivně, 
dokud nebudou zrušena nutná 
protivirová opatření, abychom 
chránili naše spoluobčany,“ řekl 
starosta sboru Michal Vinš. „Úzce 
spolupracujeme s vedením Města 
Česká Lípa. Balíme roušky a roz-
vážíme je k určeným subjektům 
a do spádových obcí v katastru 
města. Pro seniory bylo určeno 
zatím 5000 roušek,“ sdělil sta-
rosta SDH Stanislav Šedivý. Na 
Českolipsku ochotně pomáhají při 
mimořádné situaci Covid – 19 ne-
jen hasiči, zapojili se mnozí jejich 
přátelé a obyvatelé obcí a měst. 
„Hasiči v okrese do písmene napl-
ňují hasičské motto“ Bližnímu ku 
pomoci, vlasti k ochraně“. Vážím si 
všech hasičů a děkuji sborům , kteří 
jakýmkoliv dílem přispěli a dále se 
podílejí na ochraně obyvatel před 
pandemickým virem. Společně to 
zvládneme,“ dodal Josef Kreif, 
starosta OSH Česká Lípa.

Věra Nutilová, foto: archiv VN

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 150 112

PAVLIŠ A HARTMANN
VÝROBA POŽÁRNÍ TECHNIKY

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

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

Potøebujete dovybavit
požární zbrojnici nebo vaše auto ?

Naši nabídku najdete na 
www.phhp.cz


